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Varovné signály, které mohou upozornit na narušený vztah, 
jsou:

 • nápadná žárlivost,

 • omezování kontaktů s přáteli, rodinou, 

 • tolerantní postoj k násilí,

 • nadměrná kontrola.

NEJDŘÍVE JDE
O LIDSKOU DŮSTOJNOST…
POZDĚJI O ZDRAVÍ…
… A NAKONEC JDE O ŽIVOT!

„Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně 
kontrolovanou a nejvíce podceňovanou 
formou násilí.“ 

(Schneider, H. J.)

DOMÁCÍ NÁSILÍ JE CELOSPOLEČENSKÝ 
PROBLÉM, NIKOLI ZÁLEŽITOST JEDNOTLIVCŮ! 
SAMO SE NEZASTAVÍ!



Co domácím násilím není:

 • spor, nedorozumění,

 • jednorázový incident,

 • vzájemné potyčky mezi partnery.

Za domácí násilí považujeme takové jednání, které:

• se odehrává mezi blízkými osobami, kdy násilná osoba 
a ohrožená osoba jsou citově, sociálně a ekonomicky vzájem-
ně propojeny,

• je opakované a dlouhodobé, přičemž osoba násilná a osoba 
ohrožená mají jasně oddělené role,

• je páchané v soukromí – tzv. za zavřenými dveřmi,

• postupně narůstá intenzita jednotlivých incidentů.



• Poskytují specializované služby osobám ohroženým domá-
cím násilím.

• Na tyto organizace se může obrátit každý občan, který je sám 
ohrožen nebo který je svědkem domácího násilí.

• Kontakt je umožněn osobně, telefonicky, písemně nebo 
e-mailem.

• Bezplatně poskytují tyto služby: psychologické, sociální 
a  právní poradenství, telefonickou krizovou pomoc, zpro-
středkování kontaktu dalších navazujících služeb.

SPECIALIZOVANÉ PORADNY

Pomáhá dětem i dospělým zvládat těžké životní situace způsobe-
né například úmrtím v  rodině, týráním, šikanou či násilím. Tým 
zkušených odborníků pomáhá rodinám projít konfliktním rozvo-
dem, realizuje program na zvládání vzteku vůči blízkým osobám.
Zaměřuje se na pomoc celé rodině zasažené domácím násilím, 
včetně odborné pomoci ohroženým dětem. Bezplatně poskytuje 
sociální, právní a psychologickou pomoc.

SPONDEA, z.ú. 
Sýpka 25 | 613 00 Brno 
tel.: 739 078 078

intervencni-centrum@spondea.cz 
spondea@spondea.cz 
www.spondea.cz



SPECIALIZOVANÉ PORADNY

Nabízí individuální odbornou, bezplatnou a  diskrétní pomoc 
obětem trestných činů, pozůstalým a svědkům. Poskytuje práv-
ní informace, psychologickou a  emocionální podporu i  terapii. 
Pomáhá i těm, kdo trestný čin neoznámili. Těm, co se nemohou 
dostavit do poradny, zajistí v rámci Jihomoravského kraje výjezd 
mobilní poradny.

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Slovinská 39 | 612 00 Brno
tel.: 541 218 122 nebo 732 842 664

Poskytuje bezplatně sociální, psychologickou a právní pomoc do-
spělým obětem domácího násilí, sexuálního násilí a  znásilnění. 
Zajišťuje také terapeutický program osobám, které mají potíže se 
zvládáním agrese v blízkých vztazích.

Persefona, z. s.
Gorkého 17 | 602 00 Brno
tel.: 737 834 345 nebo 545 245 996

domacinasili@persefona.cz
poradna@persefona.cz
www.persefona.cz

bkb.brno@bkb.cz
www.bkb.cz



SPECIALIZOVANÉ PORADNY

Pomáhá obětem, dětem a osobám ohroženým domácím násilím. 
Bezplatně jim poskytuje právní, sociální, psychologickou pomoc 
a terapeutickou péči. Nabízí ambulantní i pobytové služby. Neve-
řejná adresa slouží k zajištění bezpečí.

MAGDALENIUM, z.s.
Hrnčířská 15a) | 602 00 Brno

tel.: 776 718 459 nebo 702 065 433
www.magdalenium.cz

 • Poskytne okamžitou pomoc: přerušení fyzického násilí, 
ohrožování dětí, ničení majetku apod. Strážníci zastaví útok 
agresora, zajistí bezpečnost osob.

 • Poskytne informace o místech pomoci osobám ohroženým 
domácím násilím (poradny, krizová centra, linky apod.), podá 
doporučení k ochraně osob a majetku (bezpečnostní plán).

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
TÍSŇOVÁ LINKA 156 NONSTOP



• Poskytne okamžitou pomoc v případě bezprostředního ohro-
žení života, zdraví nebo majetku.

• Přijme oznámení o protiprávním jednání – ústně či písemně. 
Oznámení o podezření z protiprávního jednání může podat 
kterýkoliv občan.

• Zabývá se šetřením trestných činů i přestupků.

• Poskytuje informace o možnostech pomoci.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
TÍSŇOVÁ LINKA 158 NONSTOP

Datová schránka: jydai6g
krpb.evidence@pcr.cz

4. Oddělení obecné kriminality, služba kriminální policie 
a vyšetřování PČR, Městské ředitelství policie Brno
Cejl 4/6 | 611 38 Brno
tel.: 702 292 017
tel.: 724 273 015

 • Trestní oznámení je možné podat i na Městském státním za-
stupitelství v Brně, Polní 41, tel.: 546 551 061, a to písemně 
či ústně.

V případech domácího násilí:

• Může omezit osobní svobodu násilné osoby.

• Má oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí 
a bezprostředního okolí na 10 dnů a zakázat navazování kon-
taktu s ohroženou osobou.



MAGDALENIUM, z.s.
Specializovaný azylový dům pro 
oběti domácího násilí
neveřejná adresa
tel.: 776 718 459
www.magdalenium.cz
Domov sv. Markéty
Pro těhotné ženy a ženy 
s dětmi
tel.: 549 122 965, nonstop
Na počátku
Pro těhotné včetně nezletilých
tel.: 774 440 821
Chovánek – dětské centrum 
rodinného typu, p.o.
Zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc
tel.: 543 210 409 – 412

Zařízení Klokánek Brno
Pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc 
tel.: 544 212 996
tel.: 792 226 334 (krizová linka)

Centrum sociálních služeb, p.o.
Další služby pro osoby v krizi – 
azylové domy
www.css.brno.cz

Domov pro matky s dětmi 
Společná cesta 
tel.: 546 210 763

• Slouží osobám ohroženým domácím násilím bez věkového 
omezení a jejich cílem je zajistit především bezpečné místo.

•  Jsou to zařízení s celoročním provozem a úhrada za poskyto-
vané služby zahrnuje pouze základní režijní náklady.

• Zařízení poskytují: ubytování, nezbytnou materiální pomoc, 
doprovod na úřady, policii, soudy a  podporu sebevědomí 
a samostatnosti klientů.

AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ



SPONDEA, z.ú.
Krizová pomoc od 3 do 65 let
Sýpka 25 | 613 00 Brno
tel.: 608 118 088, 725 735 983
krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
Jihlavská 20 | 625 00 Brno
tel.: 532 232 078, 547 212 333 Linka naděje nonstop

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4 | 621 00 Brno
tel.: 541 229 298 nebo 723 006 004

• Na krizové centrum se může obrátit každý občan bez ohledu 
na věk a místo bydliště, který se ocitl ve vážné životní situaci, 
včetně případů domácího násilí.

• K  návštěvě není nutné doporučení, je respektována anony-
mita klientů.

• Nabízí služby jako krizová telefonická linka, krizová lůžka, hy-
gienické zázemí, diskrétní přístup, pomoc při sestavení krizo-
vého plánu a pomoc psychologickou, psychiatrickou a pora-
denskou.

KRIZOVÁ CENTRA



Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

 • Poskytnou rady a informace ve věcech sociálně-právních.

 • Vstoupí v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.).

 • Pomáhají rodičům při řešení problémů souvisejících s  vý-
chovou a péčí o dítě (např. pomoc při zprostředkování bez-
pečného ubytování).

Ve městě Brně zabezpečují sociálně-právní ochranu dětí:
Úřady městských částí Brno (ÚMČ): 
po, st 8.00–17.00 h
Magistrát města Brna (MMB): 
po, st 8.00–17.00 h
pá 8.00–12.00 h

• Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytují po-
moc dětem v různých sociálních situacích, které ohrožují je-
jich život a příznivý vývoj. K těmto situacím patří nejen přípa-
dy týrání a zneužívání dětí, ale i případy, kdy je dítě svědkem 
násilí mezi svými rodiči.

• Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou. Oznámení je 
možné provést telefonicky a písemně, nejlépe však osobně.

VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANY DĚTÍ



• V případech domácího násilí jde zejména o přestupky proti 
občanskému soužití (vulgární nadávky, schválnosti, fyzické 
napadání aj.) nebo o přestupky proti majetku.

• Přestupková oddělení či přestupkové komise jsou zřízeny 
na Magistrátu města Brna (MMB) a na téměř každém Úřadu 
městské části Brno (ÚMČ).

• Oznámení o přestupcích může učinit kterýkoli občan.

PŘESTUPKOVÁ ODDĚLENÍ
A PŘESTUPKOVÉ KOMISE  
MMB A ÚMČ BRNO

V případech domácího násilí:

 • Provedou šetření případu a prokáže-li se pachateli vina, je 
mu uložen správní trest.

 • Žijí-li v rodině děti, uvědomí pracovníci o incidentu orgán so-
ciálně-právní ochrany dětí příslušného úřadu.

 • Poskytnou informace o  místech pomoci osobám ohroženým 
domácím násilím (poradny, krizová centra, telefonní linky apod.).

Úřední hodiny

Úřady městských částí Brno (ÚMČ): 
po, st 8.00–17.00 h
Magistrát města Brna (MMB): 
po, st 8.00–17.00 h, pá 8.00–12.00 h



Linka pro krizovou 
intervenci
tel.: 532 232 078

Linka bezpečí
nonstop, bezplatná, anonymní 
tel.: 116 111 

Modrá linka – Linka důvěry
tel.: 731 197 479, 608 902 410

Klokánek Brno
krizová linka pro děti i rodiče
tel.: 544 212 996, 792 226 334

Rodičovská linka
tel.: 606 021 021

Linka seniorů
bezplatná, denně 8.00–20.00 h
tel.: 800 200 007

TELEFONICKÁ 
PORADENSKÁ POMOC

neodkladejto.eu www.neodkladejto.eu

NEODKLÁDEJ TO! / NEODKLADEJTO.EU

 • bezplatné webináře

 • možnost poradenství přes sociální sítě

Linka důvěry senior telefon
nonstop, bezplatná, anonymní
tel.: 800 157 157 

Linka pomoci obětem trest-
ných činů domácího násilí
nonstop, bezplatná
tel.: 116 006

Poradna Justýna 
pobočka Brno 
Malinovského náměstí 4 |  
602 00 Brno 
tel.: 773 177 104  
poradna.brno@in-ius.cz



ZDRAVOTNICKÁ 
ZAŘÍZENÍ
• Při hovoru s lékařem je důležité uvést pravdu a netajit žádné 

informace o skutečných příčinách potíží či zranění!

• Není na místě chránit násilnou osobu.

• Lékařskou zprávu je zapotřebí uschovat jako důkazní materi-
ál na bezpečném místě.

• Zdravotnická zařízení vám poskytnou: ošetření a léčbu, záznam 
o provedeném ošetření, rady a informace o pomáhajících orga-
nizacích.

Lékařská pohotovostní 
služba 
Ponávka 6 | 602 00 Brno 
(pro dospělé)
tel.: 545 538 538
Černopolní 9 | 613 00 Brno 
(pro děti) 
tel.: 545 210 658, 532 234 935

FN Brno
Jihlavská 20 | 625 00 Brno
tel.: 532 231 111

FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53 | 656 91 Brno
tel.: 543 181 111

Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6 | 602 00 Brno
tel.: 545 538 111

Nemocnice Milosrdných 
bratří, p.o.
Polní 3 | 639 00 Brno
tel.: 532 299 110

Sdružení zdravotnických 
zařízení II, Brno, p.o.
Poliklinika Žerotínovo nám. 6 |  
602 00 Brno
tel.: 532 299 126, 533 302 111
Poliklinika Zahradníkova 2 | 
602 00 Brno
tel.: 541 552 111



SPONDEA, z.ú., Brno
Sýpka 25 | 613 00 Brno
tel.: 725 005 367
vztek@spondea.cz

Persefona, z. s., Brno
Gorkého 17 | 602 00 Brno
tel.: 731 442 731
bezpecnesouziti@persefona.cz

• Pomoc těm, kteří se chtějí naučit zvládat svůj vztek a přestat 
ubližovat svým blízkým.

• Pomoc je nabízena formou individuální i skupinové terapie.

POMOC OSOBÁM 
NEZVLÁDAJÍCÍM AGRESI

Každý někdy prožívá hněv a vztek. Nikdy však nesmí vést k násilí.

Pomůžeme vám poznat, co spouští hněv, a  naučíme vás svůj 
hněv zvládnout.

Ukážeme vám, jak na prevenci nadměrné psychické zátěže a jak 
problémům předcházet.



Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Hasiči 150

Zdravotnická záchranná služba JMK 155

Městská policie Brno 156

Policie ČR 158

TÍSŇOVÉ LINKY

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

• Jsou určeny pro případ, kdy vám nebo vašim blízkým jde život.

• Tísňové volání je jeden ze základních způsobů ohlášení mi-
mořádné události a způsob, jak požádat o pomoc některou 
ze složek integrovaného záchranného systému.

• Fungují nepřetržitě, bezplatně, pro všechny obyvatele, ve 
všech telefonních sítích.



Přijetím zákonů vztahujících se k problematice domácího násilí se 
Česká republika přihlásila k řešení problematiky a současně de-
klarovala nulovou toleranci k pachatelům a zavázala se k ochraně 
ohrožených osob.

Vydal Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci s Inter-
disciplinárním týmem města Brna pro oblast domácího násilí, za 
finanční podpory Statutárního města Brna.
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/BEZ/ NÁSILÍ V RODINĚ

JSTE OSOBOU OHROŽENOU
DOMÁCÍM NÁSILÍM?

NESKRÝVEJTE SVŮJ 
PROBLÉM A HLEDEJTE 
RADU A POMOC!

          WWW.ZDRAVI.BRNO.CZ


