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Leden 

Celkem bylo v České republice,  v měsíci lednu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 170 ohrožených osob. 

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob – leden 2012 
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Celkem bylo v České republice,  v měsíci lednu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 170 ohrožených osob. Z toho 130 žen, 8 

mužů a 32 dětí. 

Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – leden 2012 
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Únor 

Celkem bylo v České republice,  v měsíci únoru 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 175 ohrožených osob.  

Graf č. 3.: Celkový počet ohrožených osob – únor 2012 
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Celkem bylo v České republice,  v měsíci lednu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 175 ohrožených osob. Z toho 119 žen, 14 

mužů a 42 dětí. 

Graf č. 4.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – únor 2012 
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Březen 

Celkem bylo v České republice,  v měsíci březnu  2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 223 ohrožených osob.  

Graf č. 5.: Celkový počet ohrožených osob – březen 2012 
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Celkem bylo v České republice, v měsíci lednu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 223 ohrožených osob. Z toho 160 žen, 13 

mužů a 50 dětí. 

Graf č. 6.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – březen 2012 
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Duben 

Celkem bylo v České republice, v měsíci dubnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 193 ohrožených osob.  

Graf č. 7.: Celkový počet ohrožených osob – duben 2012 
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Celkem bylo v České republice,  v měsíci dubnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 193 ohrožených osob. Z toho 142 žen, 15 

mužů a 36 dětí. 

Graf č. 8.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – duben 2012 
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Květen 

Celkem bylo v České republice,  v měsíci květnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 202 ohrožených osob.  

Graf č. 9.: Celkový počet ohrožených osob – květen 2012 
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Celkem bylo v České republice, v měsíci květnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 202 ohrožených osob. Z toho 145 žen, 11 

mužů a 45 dětí. 

Graf č. 10.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – květen 2012 
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Červen 

Celkem bylo v České republice, v měsíci červnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 193 ohrožených osob.  

Graf č. 11.: Celkový počet ohrožených osob – červen 2012 
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Celkem bylo v České republice, v měsíci červnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 193 ohrožených osob. Z toho 132 žen, 

13mužů a 48 dětí. 

Graf č. 12.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – červen 2012 
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Červenec 

Celkem bylo v České republice, v měsíci červenci 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 17 ohrožených osob.  

Graf č. 13.: Celkový počet ohrožených osob – červenec 2012 
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Celkem bylo v České republice,  v měsíci červenci 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 170 ohrožených osob. Z toho 117 žen, 17 

mužů a 36 dětí. 

Graf č. 14.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – červenec 2012 
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Srpen 

Celkem bylo v České republice, v měsíci srpnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 149 ohrožených osob.  

Graf č. 15.: Celkový počet ohrožených osob – srpen 2012 
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Celkem bylo v České republice, v měsíci srpnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 149 ohrožených osob. Z toho 110 žen, 14 

mužů a 25 dětí. 

Graf č. 16.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – srpen 2012 
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Září 

Celkem bylo v České republice, v měsíci září 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 135 ohrožených osob.  

Graf č. 17.: Celkový počet ohrožených osob – září 2012 
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Celkem bylo v České republice, v měsíci září 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 145 ohrožených osob. Z toho 119 žen, 14 mužů 

a 42 dětí. 

Graf č. 18.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – září 2012 
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Říjen 

Celkem bylo v České republice, v měsíci říjnu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 138 ohrožených osob.  

Graf č. 19.: Celkový počet ohrožených osob – říjen 2012 
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Celkem bylo v České republice,  v měsíci lednu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 138 ohrožených osob. Z toho 104 žen, 15 

mužů a 19 dětí. 

Graf č. 20.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – říjen 2012 
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Listopad 

Celkem bylo v České republice, v měsíci listopadu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 152 ohrožených osob.  

Graf č. 21.: Celkový počet ohrožených osob – listopad 2012 
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Celkem bylo v České republice, v měsíci listopadu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 152 ohrožených osob. Z toho 100 žen, 17 

mužů a 35 dětí. 

Graf č. 22.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – listopad 2012 
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Prosinec 

Celkem bylo v České republice, v měsíci prosinci 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 151 ohrožených osob.  

Graf č. 23.: Celkový počet ohrožených osob – prosinec 2012 
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Celkem bylo v České republice,  v měsíci lednu 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí ochráněno 151 ohrožených osob. Z toho 119 žen, 14 

mužů a 42 dětí. 

Graf č. 24.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – prosinec 2012 
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Graf č. 24.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví – součet 2012 
Celkem bylo v České republice za rok 2012, vykázáním násilné osoby ze společného obydlí, ochráněno 2051 ohrožených osob.  

Z toho 1467 žen, 164 mužů a 420 dětí. 

 

 

 


