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S týráním má v Česku zkuš eno s tkažďá čI\rÍtá žena,

vposlední dobějde naúc stále častěji nejen ozdra:i,ale
i o život. Stoupápočetkrizoých intervencí, atedyagre-
sorů, ta\<žepravděpodobnost, že se s nělcým podobným
potkáte i vy, je vysoká. Jak násilníka poznátedřív, neŽ se

stanetejeho obětí?
Linda Vanslcá

dý vejdu do restaurace,
první, co udělrírn, je, žn si
prohlfinukaždouženu,
kterátusedí odhlay
ažkpatě.Vduchusi

otipuju, kteníznichužmátěch prvních
párfaceb ne-li něco horšího, za sebou.

Statisticky to rych ávi nalroř&oru čffint.
Jájsemještě neďívno bylajednou z nich.

Ť-n netí něcn vpořr{dku, se ukázďo už
po dvou měsících spolďného byďení.
Kvůli barrráIníhádce partner prokopl
dveře ložnice. Tehdymivywětlil, že ne-

snráší, když ho dnrzí neposlouchají. Aže
onměpřeceposlouchá' takaťsesnažím
ijá 

'Snaálď 
jsem se tak ďouho , ažjsem

ztoho otěhotně|a_ Pakužbylonarozchod

pozdě. Dneskavím, žejsem se měla sbalit
ihned' cotydveřezrričil. Protožeý}rle
věrižÁdný normálnichlap neudělá. Přes-
tojsem s ním zůstalada]ších sedmlel

Pozorný a naléhavý.
Zn.: Agresor
Ěeditelkapražského krizového cent-
raAcorus Zdena Bednářovátvrď' ž€

na začátku rizikového vztahu se signály
ukazující na mo žná nebezpúobj elují
lždycky' většinabudoucích obětíje ale

nečte správně. Co ženu může zInáŠ'ze
všeho nejdřív,je nďéhavost, se kterouji
její noýpřítel nutí, abysekněmu nastě-

hovď4 zasnoubilase s ním, lzďa si ho
nebo muporodiladěti. jfo aleneníláska
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jenom sivas chce pojistit amít nadvámi
kontrolu," r'ysvětluje Zdena Bednářova.
Naléhavost často doprovází i dominance
ver'ztahu. Muž rozhoduje o rčem sám.
Kam sepůjder'ečer, s lgirn sebude pár
prYátelit, kam se pojede na dovolenou,
jaké koníč19'bude jeho partnerka mít
a nemít, jak se bude oblékat. To vše se

slor.y, že to s ní myslí dobře a že on přece

ú' co se pro ni hodí. Budoucí agresor má
často také extrémní polohrr rztahu ke své

matce.', Buďto svoji matku be zr.:rezně

a nekriticl$rmiluje' nebo o nínaopak
mlrwí velmi špatně"' pokračuj eZdena
Bednářor,á. Zbystřitbymělakažďážena
ive chvíli, kdypo ní nor1i přítel chce
l'eškeré inforrnace ojejí minrrlosti, ale
i o torn, co prár.ě dělá nebo co si myslí.

,,Není to projevupřímného zájmu' Kclý
vám neustálevolá' abyvám sdělil nějakou
inforrrlaci' na něco banálního se vás ze-
ptal, třebakamjste dalamléko, nebo aby
vám r,}znal lzrsku, mapuje ve skutečnosti
vašekroL7."

Hodně nebezpečná a velmi častá j e

i snaha o izolaci ženyod rodinyapřátel
podzáminkou, žeto s ní myslí dobře.

Ve chlíli, kdy začne kritizovat vaši matku
nebo přátele, doporučqju hodně rychle
r'1cour.at. Protože se r.ám tal$' může stát,
že s nimi na dlouhálétapřerušítekon-
takt. A narčechno zťtstanete sama.

Cesta do pekla
Jedním z oblíbený'ch m;itůje, že siýané
ženy mohou za své problémy samy. Jak
to, že si nebezpečného chor'ání nevšimly
mnohenr dřív? Proč s tím čIověkem
lubec byly? oclporěďje prostá: většina
agresorů je mistryv manipulaci. A pro-
tože b1vají i velmi inteligentní ave spo-
]ečnosti zábar.r-rí,je těžké si přiznat,že
je něco špatně. Když pak přijde pn-rrí

nadávka, ne-li pn'rrí fbcka (někdyto trwá

i pár let), oběťje už natolik,zpracol'anď,
žeji ner'rrímájako signál kírtěku, zrle kza-
myšlení nad seborr samou' Co kd1ž má
prar'du ajájsem opravdu tak nemožná?

Francouzská psycholožka Isabelle

Naz are-Aga dala dohromady manipu-
látoror'y charakteristické zna]<y. Leccos

ztoho sicevětšinanas občas dělává,
je to dojisté míry normální, skutečný
manipulátor však manipuluje soustar'ně'

protože to jinak neumí, jedná se o slstém
obrany, kteýpotřebrrje k udržení r-lastní-
ho seberědomí. Pnrrí, čeho manipulátor
dosáhne,jeto, ževas učiní zodpovědnou
za všechno, co se ve r,ztahu děje. Slé
vlastní potřeby, přání a žádosti záror'eň
sděluje zamlženě a nejasně, takže r''as

znejistí i tím. Thkéqžaduje, abyste byla
dokonalá, přesná, sr'é názory neměnila

KAM sE oBRÁTIT o PoMoc
RoSA, centrum pro Ženy-oběti
domácího násilí, www'rosa-os.cz, tel.
241 432 466,te|.602246 1O2

AcorUs, pomoc osobám ohroŽeným
domácím násilím' WWW.acoruS.cz,
tel.283 892772

Persefona, www. persefona.cz,
tel. 545 245 996, 737 834 345

Profem, www.profem.cz, linka
právní pomoci Ženám-obětem násilí
608 222 27 7 (úlerý 9-!2, středa
17.30-20.30)

Dona linka, www.donalinka.cz,
25I 5u- 313. V kaŽdém kraji 'je také
zřízeno interVenční centrum, kontakty
naleZnete na stránkách WWW.mpsv.cZ'
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a navšechnyjeho potřeby reagovala oka-
mžitě. obykle i zpochybňuj e schopnosti
a charakterové v]astnosti druhých, toie
pro něj roměžtpické. Stáejekritizuje,
podceňuj e a interpretuj e j ejich ýoky
tak, abybylividěnivhorším světle než

on. Nakonecvás přiměje dělatvěci, které
byste sama nedělala. A oblykle vrás také
začne posíIatkpsychologovi nebo psy-

chiatrovi, abyste se,napravilď. Vtu chvíli
užjstejako moucha chycená zakříďa.
Jediné, co cítíte,je strach. Bohuželtoje
právě ta emoce, přes kterou se manipulu-
jenejsnaze.

Chudák hodná holka
Pn'rrí agresi'i'rrí útok, aťverbáIní, nebo

$zicky' ohylde přichrázíve chl'íli, kdy
se něco pokazí. Sesadíhovpraci neboji
ztratí, nepodaří se mu důleáý obchod,

narodí se dítě. Ato dítějeteďnapn'rrím
místě. Tehdy s největší pravděpodobností
padne iprvnífacka. Problémjevtom, že

u ní obvykle neďstane. Co sevposled-
ních letech dramaticky změnilo k horší-
mu, je sílaútoků aiejich charakter.

'Zaposledních
patnr{ctletse
proměnilapodoba
domacíhonrásilí, zvý.
šilasejehobrutalita
dnessesetkáváme

se systematicldrri
mučením,kberé je

dďekozahranicemi
běálého domrícího
nás:iJi,"vypríniZďe-
naBednďová',,Vždy,

,,Máteprávo

to j ednak ženy, které v životě n ezažily nic
dobrého, jednak ženy, které si nikdy ne-
dovolily'zlobiť. Ty pnmí se narodilyjako
nechtěné, kdý byly malé, ýali je, poz-
ději zneužívali. Ty druhé mělynormá]ní
spokojené dětswí, nic dramatického se
jim nedělo, jen příliš často slýchávaly:

,,Buďhodná holka!",,To ďe není zrorrna

životni ďe*lza. Z holčiček, které byly
hodné, aby si lásku a pozornost zas]ou-

žily, r,1'rostou ženy, které jsou hodné tak
moc, až skončív náručí agresor4"varuje
ředitelka Acorusu. Pravdaj e, že kdý
je dítětivěnovánapozornostjen proto,
že něco udělďo dobře, projeho sebevě-

domíje to zoufale málo. Dítě, a zvlaště

dcera, potřebuj e lásku bezpodmíneěnou
ve stylu 'Máme 

tě rádi takovou, jakájsi'.

''Tenhle 
styl ýcholy mi zaroveň přijde

jako nejúčinnější prevencetoho, abyvaše

dcerajednou s agresorem neskončila.
Protožejen sebevědomé ženy si takové

chování nenechají líbit. Hodné holky'
které naúcv dětswí ďýchávďy' žejsou ty
rozumnější a že brrírhaje klu\ tak ď mu
ustoupí, mají tendenci ustupovat i vdo-

spělosti,"varuje
ZdenaBednářová.

Jápatřilamezity
hodnéholky. Ipro-
tojsemsiďouho
odmítala na rovinu
přiznat, že stále

častějiposlou-
chámjennadávky,
nemámvlastní
kreditníkartrr,
protožejedna
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dětem ženyv rodině zůstávďy. Ze slta-
chu, žeje neužiú, ženebudou mítkde
žít, nebo i proto, že se to všechno třeba
časem zlepší...,,Utéctby ďe mělažena
opravdu co nejdřív, protože dcerymají
tendenci opakovatto, cojejich matkyza-
ávaly. Leckdy se naúcv pubertě obracejí
proti nim. Majíjimzazlé, co muselycelé
dětsM snašet," varuje Zdena Bednářová
s tím, že odchiízet s malými dětmije
mnohem snazší, přestožetotaknaprr'rrí
po}rled ner,1padá.,Mďé ďtě vezmete za
ruku ajdete. Desetileté nebo dvanácti]ete

ú jen tak nepřesvědčíte. Protože jste mu
přece ceýjeho život říkď4 že se vlastně

tak moc neděj e' ž. ie tÁta i.nom unavený
přetaženýnebo se náhodouopil' takproč
utíkat? Leckdy pak žen4 která s odcho-

dem ďouho váhďa děti ztrácí' zvlďtě

ry'rrové chtějí s otcem zůstatpro nějeten
silný a mocný. obyHe se pak za prír let
chovaj í stejně," uzpomlnáZ.dena Bedná-
řová na pffběhy žen, které máa v péči.

Máte právo na omý
Zaživátte-h dománnásilí nebo máte do-
jem, ževněčempodobnémlítákamarríd-
ka, moárávám pomohou slova rodin-
ného psychologa Tomríše Novák4 která
rozpohybovďa mě',,Nlrtte právo na omyl!

A máte právo i na zrrěnu názoru. To, co se

vám]íbilo nazačátku, už sevám dneska

vůbec líbit nemusí. Volba partnera není
prom$lený vědecky poďožený počin

řídící se per'qftni aprověřenýrri hitérii.
Jetohazard.Vždyclry."
P. S. Utíkalajsem' kdýbylydceři tři roky.

Dnesjejítřinríct anikdyvávotě mito
nelyčetla_ Naopab t\Ťdí, že je na mě

pyšná @

naomylizměnu
názoru. To, co se
vámlíbilo Í|aza-
čátku, sevám ca-
sem líbit nemusí."

kdý přijde takoýhle šíleny případ, říkám
si, že nic horšího už být nemůže. A ono se

bohužel příště objeú něco ještě o stupínek
horšilro. Třeba štípačkami qĚtípané zuby
nebo pouávríní paralyzéru... "

Jakto vůbec může dojít až tak da]eko?

Právělrvůli strachu. Bohužel čím dé]e

ženapsychické či fizické nrísilí snáší, tím
víc utvlzuje agresora v beztrestnosti ta-
kového jednání. Atím destruktirmějších

forem jeho agresivita nabýá.
Do agresoroly sítě se zpraviďa ch1tí

dvat;pyžen.Aniko]i náhodou. B1vají

v rodině přece stačí, tím prádem žád-
nou kontrolu nad svými příjmy ani pár
korun na kálu s kamarádkou. Že v]astně

nemám ani tu kamarádku a mámu
s Látouvidím sotvajednou do roka. Kdý'
se pak naroďla dcera a brzy poté j sem

dostala ránu pěstí a pak dďší a dďší'
sebrďajsem veškerou odvahu, kterou
jsem v sobě měla. Byla to právě má dcera,

která mi pomohlautéct. Děla]ajsemto
proni.

V azylovém domě j sem ďe tenkrát
s]ýchávala opačné příběhy - právě klri]i
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