
„Násilí je jedením z projevů zla. Jde o čin nebo činnost, 
kterou jinému způsobujeme újmu, škodu, kdy ubližujeme. 
Násilí je prostředek donucení někoho dalšího, aby činil 
něco, co sám činit nechce a nebo znemožňuje vykonávat 
něco, co vykonávat chce.“ (F. Gál, 1994)
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KONTAKTY NA CELOREPUBLIKOVÉ LINKY A SLUŽBY 
V OKOLÍ LOUN

Intervenční centrum v Ústí nad Labem, K Chatám 22, Ústí 
nad Labem – Skorotice
Kontakt: tel. 472 743 835
Poskytuje bezplatné poradenství v oblasti trestně právní, sociálně 
právní  a organizační. Psychologickou a emocionální podporu. Je 
specializovaným sociálním zařízením ambulantní povahy, jehož 
činnost je zaměřena na krátkodobou, limitovanou, krizovou, 
odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým 
domácím násilím, která je poskytována zejména v souvislosti
s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. 

Občanská poradna Most, Budovatelů 2957
Kontakt: tel. 417 638 954
OP poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni 
obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby 
občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit 
své oprávněné zájmy. 

Bílý kruh bezpečí, BKB, občanské sdružení,
U Trojice 2, Praha 5
Bezprostřední bezplatná, odborná a diskrétní pomoc obětem
a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory. 
V rámci pomoci obětem domácího násilí provozuje BKB non stop 
linku.

DONA LINKA: 251 511 313
Non stop telefonická pomoc obětem domácího násilí . Vyslechne, 
pomůže orientovat se v aktuální situaci, nabízí porozumění
a důvěru, pomáhá odstranit pocity viny a nalezení sebedůvěry, 
motivuje k aktivnímu řešení situace, pomáhá promyslet 
individuální bezpečnostní plán, poskytuje praktické rady a nabízí 
důležité informace o sociálně  právních a trestních opatřeních
a poskytuje informace o systému služeb sociální záchranné sítě 
pro oběti domácího násilí a trestných činů. 

ProFem o. p. s. – konzultační středisko pro ženské projekty, 
Plzeňská 66, Praha 5
Kontakt: tel. 224 910 744 – bezplatná linka
Provoz bezplatné linky právní pomoci pro ženy – oběti domácího 
násilí, která je v provozu vždy v úterý 9 – 12 h. a ve středu 17:30 
– 20:30 h. V provozu je též internetová poradna //www.profem.cz/
poradna/, kde odborníci právníci a právničky odpoví na všechny 
otázky, které se týkají právních problémů spojených s domácím 
násilím.

Psychosociální centrum Acorus, Legerova 20, Praha
Kontakt. : tel. 283 892 772 non stop
Vedle dalších služeb poskytuje Acorus pomoc při prosazování 
práv a zájmů zahrnujících informování o právech a povinnostech 
osob ohrožených domácím násilím, hledání společných možností 
řešení nepříznivé sociální situace.



Co je domácí násilí?
Když Vás blízká osoba ponižuje, uráží, nadává, obviňuje, podezírá, 
pokořuje, znevažuje, zesměšňuje a ponižuje nejen doma ale i ve 
společnosti, nutí k něčemu, co se Vám nelíbí, když Vás blízká 
osoba fackuje, hrubě do Vás strká, kope, zavírá Vás bez vašeho 
souhlasu na různá místa, když Vám zakazuje kontakt se světem, 
blízkými, rodinou, přáteli. Když kontroluje každý Váš pohyb, 
kontroluje s kým telefonujete, komu píšete, kontroluje všechny 
Vaše fi nance, snižuje Vám bezdůvodně rozpočet na domácnost 
nebo na děti. Vyhrožuje Vám, ničí Vaše věci. Ubližuje zvířatům, 
které máte rádi. Shazuje slovně vše , co vytvoříte, co řeknete.

Nikdo nemá právo se k vám takto chovat !!!!!!!!!!!!!!!! 

Jakým způsobem mě může agresor ohrožovat ?
Psychické násilí – zahrnuje nadávky, obviňování, podezírání, 
pokořující poznámky či gesta, znevažování a podněcování, 
zesměšňování a ponižování Vás doma i ve společnosti.

Izolace – zabraňování kontaktu s rodinou, přáteli, sledování 
telefonátů, nečekané kontroly a telefonáty, pronásledování. 

Ekonomická kontrola – omezování přístupu k penězům, 
neposkytování peněz na provoz domácnosti, i když jste např. 
na mateřské dovolené, když zajišťujete péči o dítě  nemocné či 
zdravé, pečujete o osobu blízkou. Zákazy chodit do práce , dále se 
vzdělávat nebo naopak nucení do práce.

Vydírání, nátlak – vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování 
různými způsoby, rozkazování, co máte dělat, odpírání spánku 
nebo potravy. Zákazy chodit do zaměstnání nebo naopak nucení 
pracovat i přes to, že vykonáváte péči o další osoby nebo děti. 

Vyhrožování sebevraždou či jiným autodestruktivním činem 
– pokud neuděláte, co agresor chce, vyhrožuje Vám, že spáchá 
sebevraždu, zničí celou domácnost, podpálí Vaše společné 
bydlení. 

Fyzické násilí – zahrnuje fackování, bití, kopání, škrcení, 
trhání vlasů,  pálení cigaretou, žhavým drátem, mlácení 
o zeď, rány pěstí, topení ve vaně, ohrožování nožem či 
jinou zbraní. Fyzické násilí může být namířeno proti 
Vám, ale také proti Vašim dětem, blízkým osobám
a domácím zvířatům. 

Sexuální násilí – znásilnění, nucení násilím nebo jeho hrozbami 
k sexu či sexuálním praktikám, které odmítáte, ale i odpírání sexu 
s Vámi v souvislosti s ponižujícími komentáři ohledně Vašeho 
zjevu, Vaší hmotnosti (váhy), Vašeho vzdělání, projevu a postoje
k sexu, včetně sexuálního uspokojení agresora.

Kam se obrátit v případě domácího násilí přímo v Lounech?

Policie České republiky, Osvoboditelů 320, Louny
Kontakt: tel. č. 974 437 651, tel. č. 158 (nepřetržitě)
Policie poskytne pomoc v rozsahu své působnosti každému, kdo 
se na ni obrátí. Police nemá pravomoc a možnost vstupovat do 
soukromého života a řešit konfl ikty v rodinných vztazích, avšak 
zasáhne, jde-li v rodině o protiprávní jednání vůči zájmům 
chráněným zákonem – na život a zdraví občanů, jejich práva
a majetku.

Policie ČR přijímá trestní oznámení, které může podat každý,
a to ústně nebo písemně. Policisté jsou povinni přijmout ozná-
mení a provést další úkony. Musí postupovat tak, aby oznamo-
vateli nevznikla bezdůvodná újma a nebyla ohrožena jeho čest
a důstojnost.

Protiprávní jednání nemusí být vždy trestným činem – může se 
jednat o přestupek, který pak PČR předá jiným orgánům (obecní-
mu nebo městskému úřadu).

PČR je oprávněna k vykázání osoby násilné !!!!!!!

Městská policie (obecní policie), Osvoboditelů 512, Louny
Kontakt: tel. č. 415 654 368, tel. č. 156 (nepřetržitě)
Městská policie stejně jako Policie ČR poskytne v rozsahu své 
působnosti pomoc každému, kdo se na ni obrátí. Zabezpečuje 
místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle zá-
kona. Strážníci zabezpečují ochranu bezpečnosti osob a majetku 
a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Nemohou 
řešit konfl ikty v rodinných vztazích, avšak mohou zasáhnout při 
protiprávním jednání v rodině vůči chráněným zájmům zákonem, 
což jsou život a zdraví občanů, jejich práva a majetek.

Městská policie poskytne okamžitou pomoc, pokud vznikne 
důvodná obava, že je ohrožen život, zdraví nebo větší škoda na 
majetku, pak jsou strážníci oprávněni otevřít byt nebo jiný prostor, 
v jiných případech je ke vstupu do bytu souhlasu alespoň jedné 
osoby žijící v domácnosti. Při podezření z trestného činu přivolají 
na místo PČR.

Městská police není oprávněna k vykázání násilné osoby!!!!!!

Okresní soud Louny, Sladkovského 1132
Kontakt: tel. 415 629 911
Občanský soudní řád byl zákonem. č.135/2006 Sb. s účinností od 
01. 01. 2007 doplněn o nový druh předběžného opatření. Nový 
druh předběžného opatření v souvislosti s domácím násilím upra-
vuje § 76 b Občanského soudního řádu. Jedná se o předběžné 
opatření, kterým může soud uložit, aby násilník, proti kterému 
návrh směřuje, dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný 
s obětí, jakož i bezprostřední okolí bytu nebo domu nebo aby do 

bytu či domu nevstupoval a zdržel se setkávání a kontaktů s obětí. 
O návrhu rozhodne soud do 48 hodin od jeho podání. Předběžné 
opatření trvá po dobu 1 měsíce a možnost prodloužení je upravena 
tak, že pokud před uplynutím doby trvání předběžného opatření 
(tedy 1 měsíc) je zahájeno řízení ve věci samé, je podán například 
návrh na úpravu práv a povinností k nezletilým dětem nebo návrh 
na rozvod či vypořádání společného jmění, může soud prodloužit 
dobu trvání předběžného opatření, nejvýše však do doby 1 roku.

Městský úřad Louny, úsek sociálně právní ochrany dětí,
Pod Nemocnicí 2379, Louny
Kontakt: tel. 415 621 204
Orgány sociálně právní ochrany dětí poskytují pomoc v různých 
sociálních situacích, které ohrožují život a příznivý vývoj dítěte. 
K těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale
i stav, kdy je dítě svědkem násilí mezi rodiči. Každý, kdo je obe-
známen s případy dítěte strádajícího v důsledku trestného činu 
nebo přestupku, by měl informovat sociální pracovníky místně 
příslušného úřadu. Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou! 
Sociální pracovníci jsou povinni na každé oznámení reagovat, zjis-
tit závažnost situace a po vyhodnocení přijmout opatření k ochraně 
dětí. Orgány sociálně právní ochrany poskytnou obětem a i dalším 
zúčastněným osobám rady a informace ve věcech právních ( péče 
o děti, rozvod, soc. dávky, trestní oznámení atd.). Orgán péče
o dítě poskytne poradenství ve věcech péče o nezletilé děti, po-
může s orientací v situaci, předá důležité kontakty na organizace 
poskytující služby v problematice domácího násilí. 

Občanské sdružení Návraty, Pod Nemocnicí 2380, Louny
Kontakt: tel. 415 653 667,  721 635 350
Poskytuje služby občanům v tíživé životní situaci (především 
rodinám s dětmi) poradenství v sociálně právní ochraně dětí, 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zprostředkovává odbornou 
pomoc, sepisuje návrhy. Služby jsou bezplatné.

Intervenční centrum poskytuje služby pro osoby ohrožené domá-
cím násilím, detašované pracoviště Občanského sdružení Spirála 
Ústí nad Labem působí v prostorách Občanského sdružení Návra-
ty každý pátek od 10 – 14 hodin. Objednání klientů je možné na 
telefonním čísle 475 511 811. Služby jsou bezplatné.

Poradna pro rodinu, manželství mezilidské vztahy,
Sladovnická 21, Louny
Kontakt: tel. 415 655 132, 737 291 503
Poskytuje sociální poradenství a pomoc při potížích osobních, 
rodinných, sociálních s domácím násilím, rozvodových, výchov-
ných a při závislostech. Služby jsou bezplatné.
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