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PČR pomáhá obětem 
domácího násilí

Policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina vykázali ze 
společného obydlí v průběhu loň-
ského roku na Vysočině celkem 74 
agresorů. 

Oběťmi domácího násilí jsou větši-
nou ženy. Člověk, kterému jeho blíz-
cí ubližují, ať se již jedná o psychické 
nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve 
oznámit případ policistům. Mnohdy 
oběť domácího násilí otálí s oznáme-
ním útoků. V těchto případech by mě-
li oběť podpořit přátelé nebo příbuzní 
a zároveň jí pomoci oznámit napadání 
na policii.

 Útoky násilníka se většinou časem 
zintenzivňují. Chování agresora mů-
že začít v zamezování oběti ve styku 
s přáteli a s rodinou, vulgárními na-
dávkami a ponižováním, až dospěje k 
prvním fyzickým útokům, které ob-
vykle začínají fackami či ranami pěstí. 
Ty ale mohou velmi rychle vystřídat 
i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. 
Problém je třeba začít řešit včas a ne-
nechat jej přerůst v závažnější zločiny. 
Je také třeba, aby okolí nebylo k jed-
nání agresora lhostejné. Oběti mohou 
pomoci také sousedé nebo kolegové v 
práci. Vždy je nejdůležitější, aby oběť 
nezůstala na problém sama.

Poté, co je policii násilí na oběti 
oznámeno, na místo okamžitě vyjíž-
dějí policisté. Zabrání útočníkovi v 
dalším napadání oběti a zajistí pro ni 
lékařské ošetření. Policisté provedou 
šetření a zjistí všechny nezbytné sku-
tečnosti. 

V odůvodněných případech, obecně 
pokud se pachatel dopustí závažného 
jednání, policisté ho zadrží a umís-
tí do policejní cely. Pokud je útočník 
pod vlivem alkoholu a vznikne pode-
zření, že bude ve svém jednání pokra-
čovat, policisté ho zajistí a převezou 
na protialkoholní záchytnou stanici. V 
obou případech by se ale mohl útoč-
ník v poměrně krátké době vrátit zpět 
za obětí. 

Policisté mají ale velmi účinné 
oprávnění, a to útočníka na deset dní 
vykázat ze společného obydlí a oka-
mžitě mu tak zamezit přiblížit se k 
ohrožené osobě, což je pro ni po na-
padení to nejpodstatnější. Tato doba 
je optimální na to, aby si oběť zvážila 
další postup, vyřešila nejdůležitější zá-
ležitosti nebo např. kontaktovala a po-
žádala o radu odborníky. 

Obrátit se může například na in-
tervenční centrum, které sídlí v Jih-

lavě, bližší informace lze nalézt na 
internetových stránkách. Oběti do-
mácího násilí zde mohou vystupovat 
anonymně a poskytovaná služba je 
bezplatná. 

Vykázání je velmi dobrý způsob jak 
pomoci ohrožené osobě okamžitě. O 
vykázání útočníka rozhodne policis-
ta s ohledem na předcházející útoky 
agresora a lze-li důvodně předpoklá-
dat, že se dopustí nebezpečného úto-
ku proti životu, zdraví anebo svobodě 
nebo zvlášť závažného útoku proti 
lidské důstojnosti. 

Policista je oprávněn vykázat ná-
silníka z bytu nebo domu společně 
obývaného s útokem ohroženou oso-
bou, jakož i z bezprostředního okolí 
společného obydlí, a to i v jeho nepří-
tomnosti. Vykázání trvá po dobu de-
seti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani 
se souhlasem ohrožené osoby, lze ji 
ale prodloužit. 

Vykázaný násilník je povinen opus-
tit neprodleně prostor vymezený po-
licistou, zdržet se vstupu do tohoto 
prostoru, zdržet se styku nebo nava-
zování kontaktu s ohroženou osobou 
a vydat policistovi všechny klíče od 
společného obydlí.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze 
společného obydlí věci sloužící je-
jí osobní potřebě, osobní cennosti a 
osobní doklady a věci nezbytné pro 
její podnikání nebo pro výkon po-
volání; právo lze uplatnit jedenkrát a 
pouze v přítomnosti policisty. Policis-
ta poskytne vykázané osobě informa-
ce o možnostech jejího dalšího uby-
tování a v souvislosti s tím nezbytnou 
součinnost.
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Základní škola, Brno, Štolcova 16 realizuje pro-
jekt 

Příprava lektorů DVPP v oblasti práce s dět-
mi a žáky s autismem, reg. č. CZ.1.07/1.3
.00/48.0047.

Partnerem projektu je Asociace pomáhající li-
dem s autismem APLA – JM o.s.

Cílem projektu je připravit budoucí lek-
tory dalšího vzdělávání v ČR mimo Pra-

hu a vytvořit síť proškolených lektorů přímo 
v jednotlivých krajích. 

Budoucí lektoři budou komplexně prakticky i 
metodicky proškoleni pro práci s dětmi s PAS tak, 
aby byli schopni dále ve svém kraji předávat své 
zkušenosti dalším účastníkům DVPP. K vyškolení 
těchto budoucích lektorů použijeme kurzy akre-
ditované MŠMT a zkušeností partnera.

Z našeho regionu máme projekt obsazený takto:
organizačně zajišťuje v rámci Kraje Vysočina 

Mgr. Ilona Dohnalová – krajská koordinátorka 

pro PAS, mMŠ a SPC Jihlava, Demlova 28
v pozici budoucích lektorů jsou: zástupce ma-

teřské školy v níž je zřízena třída pro děti s PAS, 
zástupce integrující mateřské školy, logopedka 
(využívající metodiku rozvoje komunikačních do-
vedností s vizuální podporou) a zástupci dvou in-
tegrujících základních škol.

Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Prvním letošním přírůstkem jih-
lavské zoo se stala samička ovce va-
lašské, která se narodila 18. ledna. 
Ovečka se může v brzké době těšit 
na další sourozence, protože ve stádě 
je březích hned několik dalších ovcí. 

„Někomu by se mohlo zdát, že prv-
ní letošní mládě v naší zoo je obyčejná 

ovce, ale to je omyl. Ovce valašské pat-
ří mezi původní české domácí plemeno 
ovcí a čistokrevných valašek ubývá. I v 
zahraničních zoo je dnes standardem, 
že chrání nejen divoká zvířata, ale i svá 
regionální plemena domestikovaných 
zvířat,“ uvedla ředitelka zoo Eliška 
Kubíková. -tz-

Prvňáčkem je valašská ovečka
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