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ABSTRAKT  
 
Název: Návrh koncepce a metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě  

příslušníků    Policie České republiky.  

Cíl práce: Cílem této práce  je zjištění aktuálního stavu připravenosti příslušníků 

Policie České republiky v používání donucovacích prostředků. Navrhnout 

nejefektivnější prvky sebeobranných technik se základními didaktickými zásadami a 

metodami cvičení využitelných ve služební přípravě u  příslušníků Policie ČR. 

Metoda: V práci byla uplatněna výzkumná strategie opřená o kvalitativní metody 

výzkumu sběru dat, zejména byly využity informace osobních zkušeností získané 

řízeným rozhovorem s tělovýchovnými pracovníky Ministerstva vnitra (dále jen MV) a 

lektorů vysokých škol (dále jen VŠ). Tyto rozhovory měly i explorační charakter, neboť 

se odvíjely podle situace a získaných informací během rozhovoru. Dále byly použity 

informace od instruktorů výcviku zařazených na  Okresních ředitelstvích Policie  z celé 

České republiky,  získané řízeným  rozhovorem (osobní, telefonicky po státní i služební 

telefonní lince). K tomuto sběru informací bylo přistoupeno zejména z důvodu, že 

nebyla zaručena návratnost rozeslaných dotazníků a z důvodu operativnější 

komunikace zaručující získání přesnějších informací. Bylo využito případové studie, ve 

které jsou použity získané informace z rozhovorů, písemných materiálů tělesné 

přípravy policistů ČR, historického vývoje sebeobrany u Policie ČR,  technik bojových 

sportů a tréninkové metody. Na základě získaných informací od instruktorů výcviku 

došlo k jejich  statistickému zpracování a vyhodnocení (procentuelní vyjádření, vážený 

průměr). K této metodě se přihlédnuto z důvodu zjištění přesnějších a konkrétnějších 

výsledků šetření. 

Výsledky: Provedeným vyhodnocením současného stavu připravenosti příslušníku 

Policie ČR s profesní přípravy v používání donucovacích prostředků  na jehož základě 

byl vytvořen  koncept základních sebeobranných technik nejvíce využitelných v 

policejní praxi a metodika  k jejich nacvičování. 

Klíčová slova: sebeobrana, boj zblízka, techniky, donucovací prostředky, útok, 

obrana, Policie  ČR 
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EXECUTIVE SUMMARY OF THESIS 
 
Description: Proposed koncept of the self-defence metodology in professional 

preparation of the Czech Republic Police members.  

Goal of the thesis: The goal of this thesis is to perform „As-Is“ analysis of the current 

status of self-defense preparation of the Czech Republic Police members and to 

propose most efficient and effective elements of self-defense techniques aligned with 

basic didactic principles and tutorial methods applicable in professional preparation of 

the Czech Republic Police members. 

Methods: The research strategy applied in this thesis was based  on qualitative 

methods of the research and collection of information, primarily based on personal 

experience supported by moderated discussions/interviews with the training specialists 

of the Interior Ministry (further referred as „IM“) and selected Universities. This 

moderated discussions/ interviews had also exploration/investigation character, 

because they were also driven by the situation and individual responses during the 

interview. In addition, an information from the training instructors placed at District 

Police Headquarters (further referred as „Okresních ředitelstvích Policie“) from whole 

Czech Republic were used in this thesis. This information were again obtained by the 

moderated discussions/interviews (personal interviews or via state / official phone 

lines). It was decided to collect information this way in order to ensure collection of all 

relevant information, because via mailed questionnaires there could be a much lower 

recoverability and possibly lower quality of information. Furthermore this personal 

approach of interviewing was more operative, precise and efficient from communication 

point of view. A case study was also further used, in which all information the obtained 

from interviews, selected written documentation about Police training, historical 

evolution of Czech Republic Police self-defense and selected training methods were 

applied. The information obtained from the training instructors were statistically 

processed and evaluated using the weighted average method. This method was used 

to ensure more precise and relevant interpretation of obtained information. 

Results: „As-Is“ analysis and assessment of the current status of self-defense 

preparation of the Czech Republic Police members was performed. Based on this 

analysis the basic and most applicable self-defense techniques and teaching methods 

for Police of the Czech Republic were proposed.  

Key words: self-defense, close combat, methodology, coercive measures, attack, 

defense, Police of the Czech Republic 
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1 Úvod 
 

Jako příslušník Policie České republiky (dále jen Policie ČR, nebo PČR) jsem 

prošel mnoha výcviky sebeobrany a vzhledem k osobní zálibě v bojových umění a díky 

svému povolání jsem měl možnost poznat, že současná profesní příprava sebeobrany 

příslušníků Policie ČR je neucelená a nemá plnohodnotný jednotný systém. V podstatě 

se jedná o více, či méně regionální přístup bez striktně propracovaného jednotného 

systému, metodicky začleněného do profesní přípravy příslušníků Policie ČR. 

 

Vzhledem k faktu, že v historii bylo popsáno mnoho specifických bojových 

technik, je cílem této diplomové práce provést analýzu aktuálního stavu připravenosti 

příslušníků Policie České republiky v používání donucovacích prostředků. Navrhnout 

nejefektivnější prvky sebeobranných technik se základními didakticko-metodickými 

zásadami a návrhem jakým směrem by se nová koncepce měla ubírat. 

V této diplomové práci jsem se pokusil najít odpověď na otázku jakým směrem 

by se měl ubírat budoucí vývoj výcviku příslušníků Policie ČR a to specificky s ohledem 

na jednoduchost, univerzálnost, přizpůsobivost, použitelnost, odolnost a výchovu 

cvičenců. 
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TEORETICKÁ ČÁST  
 

2 Charakteristika sebeobrany 
 

 Jako lidstvo samo je staré neustálé vedení bojů mezi lidmi, soupeření a s tím 

spojená obrana a ochrana osobní integrity a to především života a zdraví, majetku, cti, 

domovní svobody, ochrana blízkých, sociálních zájmů, apod.  Od nejstaršího období 

vývoje lidské společnosti až po současnost  se setkáváme s nejrůznějšími obtížemi a 

vyhrocenými situacemi v souvislosti s pácháním různých forem násilí, kterým jsme 

nuceni zákonitě čelit a ne vždy jsou na tato řešení někteří lidé dostatečně připraveni.  

Jako jeden z možných prostředků pro řešení konfliktních situací střetného boje je právě 

sebeobrana1.  

 Na našem území se též užívá „zprofanovaného“ názvu úpolová cvičení či 

bojové úpoly, neboť hlavním rysem jsou tělesná cvičení, ve kterých se usiluje o 

přemožení protivníka v přímém střetu (střetný boj, boj zblízka, racionální obrana a útok, 

úpoly, nutná obrana…) a jako taková cvičení bezesporu patří i do oblasti základního 

tělovýchovného vzdělání. Již jsem se několikrát setkal s tím, že dochází ke slučování i 

záměně názvu sebeobrana a úpoly, které jsou velmi rozsáhlou skupinou tělesných 

cvičení. I když tyto názvy k sobě mají velice blízko,  neměly by se společně zaměňovat 

či slučovat, neboť specifický název sebeobrana tvoří jednou z podskupin úpolů. 

 Sebeobrana by měla být chápána ne jen jako prostředek k likvidaci útočníka, 

ale měla by být pochopena v širších souvislostech, neboť  se vztahuje k řadě dalších 

oborů lidské činnosti a to zejména k českému právu (od Listiny základních práv a 

svobod počínaje), psychologii, biomechanice, didaktiky, sportu, filozofie, anatomie, 

fyziologie, historickému vývoji bojových systémů z nichž moderní sebeobrana čerpá,  

apod. Účinné způsoby efektivní obrany v případě služebních zákroků policistů se staly 

skutečnou odborností a míra účinného zásahu proti fyzickému napadení útočníkem je 

vždy v přímé souvislosti s mírou uplatnění znalostí a dovedností z výše uvedených 

oborů. Úspěch sebeobranné akce je tedy dán komplexem těchto znalostí a dovedností, 

často shrnutých do velmi krátkého časového úseku, a to s dodržením účinného a 

objektivně správného jednání pro konkrétní bojovou situaci1. 

 Z laického pohledu je sebeobrana chápána jako úpolová disciplína (neboť 

prostředkem ke zvládnutí sebeobranných dovedností jsou tělesná cvičení), která má za 

                                                 
1 NÁCHODSKÝ, Z.  Neboj se bránit. Praha : Trivis, 2006, str. 6. 
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úkol narušit rovnost podmínek boje ve prospěch obránce s využitím získaných 

poznatků a technik od různých systémů bojových umění. Jde o součet technického, 

taktického, fyzického a psychického řešení konfliktní situace, která vyústila až do 

střetného boje, kde limitním faktorem je ohrožení života čí zdraví, etická a praktická 

snaha likvidovat, neutralizovat neoprávněný, nepodněcovaný útok a zajistit aby útočník 

ve svém jednání nepokračoval. Sebeobrana jako univerzální, vždy dostupný 

prostředek jednotlivce i skupiny osob se vyvinula ze zkušeností, že neozbrojený byl 

často napadán silnějším, mnohdy ozbrojeným útočníkem. Cílem metodiky sebeobrany 

je dovést cvičící k praktickému zvládnutí všech částí boje, útočných i obranných 

technik, správnému načasování akcí, klamných pohybů, předvídání a pohybu obecně. 

Toto vše je doplněno psychologickými a rozumovými úvahami, potřebnými pro 

úspěšné zdolání útočníka. Samotný boj zblízka nastává tehdy, pokud se protivník po 

sebeobranných technikách necítí poražen a nepolevuje ve svých útočných snahách. 

  

2.1  Rozdělení nových a tradičních bojových systémů a  jejich charakteristika  

 V současné době je i naší domácí scéně nepřeberné množství tradičních 

bojových umění,  bojových sportů, ultimátních sportů,  reálné systémy boje a 

sebeobrany.  

 Bojová umění (Aikido, Hapkido, Hwarangdo, Taekwondo, Karatedo, Kendo, 

Musado, Judo, Tchán-ťi čchuan  a mnoho dalších), které kromě zvyšování fyzické a 

technické úrovně daného systému odrážejí i hloubku kultury Dálného východu, kdy tělo 

je  součástí mysli a je chápáno jako jeden celek ( spojení psycho-fyzického). Jít 

cestou „dó“ znamená osvobozovat sebe sama, neustálé putování, hledání, 

zlepšování a zdokonalování jak žít, jak pomáhat ostatním, jak se realizovat a kde  

pokora, slušnost a loajalita jsou jednou ze samozřejmých atributů. Tyto bojové systémy 

či styly,  mají vlastní zakladatele, historii a tradici. Většinou se jedná o velmi staré 

systémy boje, kde je tradice realizována jak metodami cvičení (často mnoho stovek let 

neměnnými), tak v organizaci tréninků či pevně stanovené hierarchii cvičenců (stupně / 

úrovně technické vyspělosti) i vztahem učitel-žák. Bojová umění jsou dokonalou 

souhrou, která vznikla hluboko v minulosti, často ve velmi vzdáleném regionu či zemi 

(tj. v odlišných kulturních a historických kontextech). Bojová umění si vedle tradičních a 

po staletí neměnných bojových technik nesou i hlubokou filozofii, často spojenou s 

náboženskými či duchovními vlivy v regionu jejich vzniku2. Tradice obvykle vytváří z 

bojových umění dokonalé historické relikvie daného bojového stylu, které však nutně 

                                                 
2 http://bojovaumeni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=140 [cit.21.12.2009] 
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nemusí být schopny sloužit jako efektivní obrana před napadením v současné realitě. 

Bojová umění hlásají dlouhodobé studium (často celoživotní), které vede k rozsáhlému 

fyzickému, duševnímu i psychickému rozvoji osobnosti.  

 

 Bojové sporty ( Kickbox, Wresling, K-1, box, zápas, Thajský box,…),  jsou 

takové bojové systémy, které mají jasně stanovená pravidla a cíle. Bojovníci se díky 

nim mohou porovnávat ve svých dovednostech a výkonech. Bojové sporty často 

vychází jako možné modernizace bojových umění, tak aby bylo možné zaprvé rozvíjet 

bojovou techniku do nových sfér (aspekt modernizace) a zadruhé převést tradiční 

techniku do úrovně efektivního použití (aspekt funkčnosti / praktičnosti). Bojové sporty 

pro své účely využívají obvykle mnoho ochranných pomůcek. Bohužel, nevýhodou 

bojových sportů jsou často právě pravidla, která musí nutně zajistit jak bezpečnost 

oběma aktérům, tak možnost využití jejich dovedností. Dle intenzity boje dělíme bojové 

sporty na: 

 soft-contact – maximální ochrana, minimální nebezpečí zranění, slabší možnosti 

plného využití nacvičených dovedností, minimální fyzický kontakt.  

 semi-contact – průměrná ochrana, vyšší riziko zranění, větší možnosti využití 

nacvičených dovedností (je dovoleno jít určitými přesně danými způsoby soupeři 

„do těla“).  

 full-contact – minimální ochrana, maximální riziko zranění s trvalými následky, 

maximální reálnost boje dle pravidel, maximální fyzický kontakt.  

Cílem bojových sportů je především výchova dítěte či dospívajícího jedince. Proto 

vyžadují trenéři bojových sportů při náborech nízký věk, aby měli dost času pro 

vycvičení (vychování) daného cvičence na určitou bojovou úroveň. Pokud lidé začínají 

s bojovými sporty v pozdějším věku, jedná se spíše o princip “udržení se v kondici“ 

(fitness), neboť většina bojových sportů vyžaduje velmi důraznou a pečlivou fyzickou 

neboli kondiční přípravu.  

 Ultimátní sporty (Vale-tudo, Grappling, Shooto, Thaj-box…), krvavé boje 

adrenalinových monster v kleci, nebo vrcholový sport? Svět tzv. kontaktních disciplín 

bojových sportů a umění se v průběhu let pomalu, ale jistě proměňoval. Začátkem 90. 

let otřásl světem bojových umění nový fenomén - tzv. ultimátní zápasy, "boje téměř bez 

pravidel". V boji ve stoje vychází především z technik thajského boxu, na zemi pak 

využívá zápasnický arsenál různých stylů, např. Judo, Jiu-Jitsu či řecko-římského 
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zápasu. Techniky ve stoje se skládají z klasického repertoár kopů a úderů; v klinči se 

setkáváme především s kopy koleny a údery lokty. Následným porazem, strhem, 

přehozem či sražením přechází boj do zápasu na zemi3. Zde se kromě úderů pěstmi a 

lokty či kopy koleny setkáváme především s různými druhy pák či škrcení. Boj končí 

většinou vzdáním soupeře. Někteří ultimátní zápasy zatracují, jiní obdivují, bulvární 

média šílí, laik je zmaten. 

 Reálné systémy boje a sebeobrany (Krav Maga, Systema, Kapap, Sambo, 

Musado MCS, Tokuido, atd.),  jsou čtvrtou velkou množinou. Pojem reálná sebeobrana 

(dále jen RS) je poměrně mladý a neustálený. Pokud se nějaký systém považuje za 

reálný, neznamená to, že splňuje nějaká objektivně daná kritéria. Systémy reálné 

sebeobrany (dalé jen SRS, nebo RBSD z anglického Reality Based Self Defense), jsou  

často až vědecky přesné v aplikaci moderních přístupů. Častěji jde spíše o deklaraci 

koncepce a směřování systému.  Různé systémy sebeobrany jsou na realitě založené 

do různé míry, ať už se za reálné považují, nebo nikoliv. Jedná se o velice účinné a 

účelné metody likvidace reálného protivníka v reálné bojové situaci4. Cílem reálných 

systémů boje a sebeobrany je naučit člověka, v určitém časovém intervalu (týdenní, 

měsíční, čtvrtletní kurz, apod.), schopnosti ubránit se reálnému útoku různé intenzity a 

v různých situacích (ve výtahu, v automobilu, v MHD, na ulici, v parku, v davu, apod.). 

Své dovednosti staví na dokonalé znalosti anatomie a motoriky těla. Reagují na 

aktuální trendy a snaží se vytvářet účinná protiopatření proti typizovaným útokům 

násilníků. Často do svého výcviku implementují moderní metody psychologické 

přípravy na konflikt a práci v před-konfliktní fázi, kdy obránce chápe nevyhnutelnost 

napadení, ale snaží se přebrat psychologicky iniciativu na svou stranu a překvapit tak 

násilníka při potenciálním útoku. Toto striktní zaměření je určující pro obsah i pro 

způsob výcviku. Z toho plynou hlavní odlišnosti reálné sebeobrany od ostatních, 

tradičních bojových umění nebo sportů, které na moderní trendy nereagují. 

Zjednodušeně lze říci, že výcvik reálné sebeobrany neprobíhá ve cvičebních úborech v 

tělocvičně, ale v běžném oděvu a v běžném prostředí - např. v dopravním prostředku, 

ve ztemnělém parku nebo v tlačenici. Neprocvičují se jen jednotlivé připravené útoky, 

ale celé typické situace (např. přepadení, znásilnění apod.). SRS vnímá konfliktní 

situaci v širším kontextu. Kromě samotných technik fyzického zneškodnění útočníka se 

tato sebeobrana věnuje například i psychické, morální, zdravotnické nebo právní 

přípravě5. RS tak může uživatele provázet konfliktem ještě před samotným bojem 

(slovní kontakt, předcházení konfliktu), v jeho průběhu (fyzický kontakt), i po něm 

                                                 
3 http://bojovaumeni.blog.cz/0511/ultimatni-zapasy [ cit. 22.12.2009] 
4 http://bojovaumeni.cz/modules.php?name=News&file=article [cit. 22.12.2009] 
5 http://www.rbsd.cz/sebeobrana/ [cit. 22.12.2009] 
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(řešení důsledků konfliktu). Hlavním znakem výcviku RS je snaha o dosahování co 

nejreálnějších podmínek. Cvičencům to totiž dává mnohem vyšší šanci úspěšně 

uplatnit sebeobranu v praxi. Využívá se reálného prostředí, oděvu, cvičných nebo 

skutečných zbraní a široké škály ochranných pomůcek. 

 

Shora uvedený reálný systém boje a sebeobrany by měl být hlavní osnovou pro 

speciální tělesnou  přípravu příslušníků Policie ČR. I tento SRS by ovšem měl mít  

vlastní filozofický základ, aby se nestal pouhou vnější formou, bez hlubšího zamyšlení 

se nad možnostmi jejího použití,  a ten kdo se učí těmto metodám boje by měl 

vykazovat velmi vysoký morální kredit i notnou intelektuální vyspělost (viz. kapitola 

Právo na sebeobranu). 

 

2.2  Hlavní rozdíly mezi sportem a reálnou sebeobranou 

 

 Realita boje – jakýkoliv sport je pouze fikcí skutečného boje, sebeobrana může 

být 

reálný boj na ulici  či boj se svými špatnými vlastnostmi a sebepoznáním. 

 

 Rovnost šancí na vítězství – ve sportu regulérně prováděném existuje rovnost 

šancí 

na vítězství, daná zejména sportovními pravidly, které přísně vymezují např. stejné 

vybavení soutěžících, regulérní zápasiště, hmotnostní, věkové a výkonnostní 

kategorie, ženy nezápasí proti mužům, seznam zakázaných akcí atd., vše navíc hlídají 

rozhodčí, sportovec může prohrát utkání i kvůli neznalosti soutěžních pravidel. 

V sebeobraně neexistuje žádná rovnost šancí, žádná pravidla – útočník je „režisér“, 

vybírá si oběť, místo, dobu zahájení boje, způsob napadení bez ohledu na jakoukoli 

etiku vedení boje (tedy bez ohledu na právní normy či sociální zvyklosti). Často nebývá 

sám a není ve svém chování ničím limitován, využívá momentu překvapení, často je 

ozbrojen a má ve způsobu boje zkušenosti. Obránce pak musí disponovat takovými 

taktickými a technickými prostředky, aby zvýhodnění útočníka buď vůbec nepřipustil, 

nebo aby je hned při zahájení boje eliminoval a uplatnil v maximální míře své přednosti 

a znalosti. Obránce může být navíc omezen „civilizačním blokem“, zdaleka nesmí být 

schopen všeho, co dokáže bez problému útočník6.  Ve sportu nám na rozdíl od 

sebeobrany nehrozí smrt, pouze prohra. Skutečná hrozba na ulici nás může psychicky 

velmi negativně ovlivnit. 

                                                 
6 KONEČNÝ, A. Slovník sebeobrany JI-Jitsu. Olomou : Votobia, 2000, str. 35. 
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 Celková koncepce sebeobrany – všechny úpolové sporty mají svůj omezený 

rejstřík technik. Například Karate pouze kopy a údery, velmi omezeně hody. Nelze 

ovšem řešit všechno pouze kopem nebo úderem!  Judo má hody, držení (pro 

sebeobranu nepoužitelné), škrcení a jednu kategorii pák (pouze na loket). S tímto 

málem sebeobranu  nevyřešíme. Praktická reálná sebeobrana má své těžiště v oblasti 

psychologie a taktiky,  neboť pouze ten, kdo psychicky situaci konfliktu unese, se může 

efektivně bránit podle taktických zásad, technika je podle důležitosti až na posledním 

místě7. Bojový sport může být samozřejmě jistou omezenou průpravou pro 

sebeobranu, ale šanci na perspektivní úspěch v oblastech profesní a individuální 

sebeobrany může mít pouze prověřený systém moderní sebeobrany. 

 

2.3 Dělení sebeobrany 

Sebeobrana jako celek vychází z úpolových sportů a je tvořena nepřeberným 

množství obraných i útočných technik. Jedná se tedy o otevřený systém, ve kterém je 

možno podle jednotlivých a konkrétních bojových situací měnit obranné a útočné 

techniky (byť převzaté z různých druhů bojových systémů) takovým způsobem, aby  

sebeobranná situace byla  provedena s maximální rychlostí, přesností a účinností, a 

útočník již v dalším střetu  nepokračoval. To vše musí „korespondovat“ s českým 

právem, které má za úkol v prvé řadě chránit zdraví a život člověka. 

Sebeobranu můžeme rozdělit podle využitelnosti cílových skupin na 3 hlavní 

částí a to zejména na sebeobranu profesní, všeobecnou (někde užívanou jako 

sebeobrana osobní) a sebeobranu systémovou. Někteří autoři knížek s bojovou 

problematikou rozdělují sebeobranu ještě na branně bezpečnostní.  Dále je možné 

sebeobranu dělit podle způsobu a druhu útoku: proti ozbrojenému a neozbrojenému 

útočníku a podle použití technických prostředků na sebeobranu beze zbraně a se 

zbraní8. 

 

 Profesní sebeobrana: je určena těm, u nichž povolání vyžaduje zvládnutí 

sebeobranných  a základních úpolových dovedností. Ta je využita bezpečnostními a 

ozbrojenými složkami státu jako je Policie ČR, Armáda ČR, městská policie, vězeňská 

a ochranná služba a další profese. Do této kategorie bych zařadil zejména bojový 

systém MUSADO MCS, které byl v roce 1993 zavedeno do výcviku Armády ČR. 

                                                 
7 NÁCHODSKÝ, Z. Neboj se bránit. Praha :  Trivis, 2006, str. 45. 
 
8 KONEČNÝ, A. Slovník sebeobrany JI-Jitsu. Olomouc : Votobia,  2000, str. 36. 
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 Všeobecná sebeobrana (osobní): ta je určena pro všechny, kteří mají zájem 

se ubránit v mezích nutné obrany a  je určena nejširší veřejnosti s neomezenými 

věkovými hranicemi, pohlavím či povoláním. Patří sem např. různé kluby, kroužky a 

oddíly, výuka na školách, kurzy, konference a školení s touto problematikou. 

 

 Systémová sebeobrana: je brána jako komplexní cvičení a studium (od A po 

Z). Jde o celoživotní program studia reálné sebeobrany, řešení reálných situací a 

konfliktů které mohou v životní situaci nastat. Součástí této cesty  je důležitá i znalost 

oborů jako jsou: psychologie, taktika, strategie, etika, právo, filozofie, somatologie, 

první pomoc …atd. 
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3  Sebeobranné systémy u ozbrojených složek 
ve  vybraných státech a v České republice 
Systémy sebeobrany a boje existují od té doby, co na zemi žijí lidé, kteří 

zkoušejí řešit své problémy násilnou cestou. Pud sebezáchovy člověka a vůle přestát 

válečné střety nebo napadení vedly mnohé národy k tomu, aby vyvinuly vlastní bojová 

umění. Hlavními motivy bylo udržení obranyschopnosti a bojovnosti, často také tato 

umění sloužila vojenským účelům. Na celém světě neexistuje jediná země či jediný 

stát, jehož vláda by mohla svému občanovi zaručit, že nebude někdy v budoucnu 

muset čelit útoku ozbrojeného psychopatického teroristy, kriminálního zločince, 

násilníka pod vlivem drog a alkoholu nebo agresivního šílence či pobudy, který jim 

bude usilovat o život či zdraví.  Z tohoto důvodu po celé zemi vznikali a vznikají bojová 

umění, bojové sporty a sebeobranné systémy. Některé sebeobranné systémy si našly 

místo i u policejních složek a speciálních jednotek na celém světě.  

3.1  Izrael – Krav Maga 

Krav Maga je izraelský bojový systém, který příznivcům reálné sebeobrany a 

bojových umění není neznámý. Samotný název znamená hebrejsky „boj zblízka“ a 

vznikl pro potřeby izraelské policie a dalších bezpečnostních složek. V současné době 

byl uvolněn i do civilní sféry jako sebeobranný nebo fitness systém. Krav Magu jako 

sebeobranu založil Imrich Sde-Or (Lichtenfeld), který v roce 1944 začal trénovat 

několik paravojenských jednotek židovské organizace Hagana9.   

Krav Maga je tipická svojí jednoduchostí, 

agresivitou a „zákeřností“. Účelem je eliminovat 

útočníka s maximální účinností a minimálním využití 

energie. Techniky Krav Maga vznikly především 

s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů, 

které jsou každému člověku dány a nelze je potlačit 

nebo změnit. Tento systém upřednostňuje útoky na 

citlivá a lehce zranitelná místa  a jejím základním pravidlem je „Chce-li tě někdo zabít, 

musíš ho zabít dříve“. Krav Maga se dnes dělí do několika druhů, podle toho kdo je 

jejím uživatelem, a proto vedle „tradiční“ Krav Maga, která je dnes určená převážně pro 

civilisty, existují i specializované techniky Krav Maga pro armádu, policii, zvláštní 

služby nebo speciální jednotky. Každý tento soubor technik odpovídá potřebám 

bojovým nebo pracovním podmínkám, zaměření či výzbroji10. 

                                                 
9  YANILOV, S. Krav Maga: umění čelit ozbrojenému útočníkovi. Praha : Naše vojsko, 2003, str. 22 . 
10 http://www.kravmaga.com/index.php/ABOUT-KRAV-MAGA-WORLDWIDE  [cit. 2.1.2010]. 
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3.2  USA – Jiu-Jitsu  (též taky Ju-Jitsu, Ju-Jutsu). 

Rozsáhlý z Japonska pocházející bojový systém, který 

využívá jak techniky hodů (Nage waza), techniky 

páčení (Kansecu waza), techniky úchopů (Katame 

waza) tak i techniky úderů (Atemi waza).  Původně bylo 

Ju-Jutsu pod různými názvy jako (Aiki-Jutsu, Hakuda, 

Kempo, Kogusoku, Koshi no mawari, Kumi uchi, Tai-

Jitsu, Torite, Shubaku, atd.) součástí vyučovacího 

programu různých bojových škol japonských bojových tříd Bushi, Samurai). Teprve 

s otevřením škol veřejnosti z důvodů politických změn v období Tokugawa (1603 – 

1867) vzniklo mnoho škol, jejichž náplň obsahovala především kontaktní techniky beze 

zbraní. Ve stejné době vznikl také název Jiu-Jitsu, jako souhrnný název pro metody 

boje z blízka, který více či méně využívá útočné energie (měkkost překoná tvrdost – 

„výhra skrz ustupování“). 

Jiu-Jitsu je hlavně sebeobrana  ve velmi účinné formě, v níž se adepti tohoto 

systému naučí využívat rozumového řešení v konfliktu, což je základní princip kladený 

na první místo a naučí se maximálně efektivnímu pohybovému řešení sebeobranné 

situace. Převažuje styl boje beze zbraně, ale také i za použití některých malých zbraní, 

a to proti neozbrojenému i ozbrojenému protivníkovi, nebo skupině útočníků. Nikdy v 

něm na rozdíl od sportovních stylů nebyly zakazovány žádné chvaty.  

Za použití hlavní poučky "ustup, jsi-li tlačen, přistup, jsi-li tažen" umožňuje 

zvítězit slabšímu nad silnějším i rychlejším útočníkem, proto je určeno všem lidem bez 

rozdílu pohlaví a věku. Jiu-Jitsu řeší téměř všechny střetné situace v boji beze 

zbraně12. Pokud některou takovouto situaci neřeší, neřeší ji ani žádné jiné bojové 

umění. Tohoto jsou si vědomy i různé ozbrojené sbory, proto Jiu-Jitsu začleňují do 

osnov svých výcviků policie, armády a FBI, ale i další vojenské nebo policejní složky na 

celém světě se tomuto systému věnují. 

Jiu-Jitsu bylo také zdrojem mnoha nových bojových umění. Koncem 19. století 

vytvořil Jigoro Kano (1860-1938) (Kodokan-) Judo především z technik školy Kito ryu. 

Morihei Ueshiba (1883-1969) vytvořil Aikido hlavně z technik Daito ryu Aiki-Jutsu a 

také některé styly karate jako je např. Wadoryu jehož zakladetel Hironori Otsuka 

(1892-1982) použil hlavně techniky z Shindo Yoshin ryu Jiu-Jitsu11. 

 

                                                 
 
11 http://www.jiu-jitsu-kickbox.cz/jiu-jitsu/  [cit. 2.1.2010] 
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3.3  Rusko – Systema 

Jedná se o styl ruského bojového umění. První zmínky o něm pochází z 10. 

století. Byl vytvořen v reakci na různé bojové styly nepřátel, kteří ohrožovali Rus ze 

všech světových stran. Boje se odehrávali na různých typech terénu a v rozdílných 

klimatických podmínkách (za horkého léta i v kruté zimě), ať už se zbraněmi (nože, 

bajonety, meče, pistole) nebo bez nich systema 

obstála12. 

 Nejde pouze  bojové umění. Systema působí 

celým výchovným a vzdělávacím systémem (odvozen 

název), který je založený na neničení (cílem je ujištění 

se, že  trénink ani postoj neublíží vám ani vašemu 

partnerovi), Systema rozvíjí schopnosti člověka na 

fyzické, psychické i duševní úrovni a je založena na neprotivení se síle. Využívá síly a 

váhy  protivníka k jeho vlastní prohře. Systema byla dříve více spjata s pravoslavným 

křesťanstvím. Po revoluci v roce 1917 však byla od křesťanské víry částečně 

odkloněna a začala se více praktikovat u jednotek jako SPECNAZ (vojsko speciálního 

nasazení), VDV (výsadkáři) a SOBR (speciální oddíly okamžité reakce) a některých 

jednotek OMON (zásahové oddíly). Systema je založena na přirozených (instinktivních) 

reakcích člověka a nemá žádná zbytečná pravidla a omezení (kromě morálních), jedná 

se o volný styl. Není sportem. Kdyby byla sportem, tak by nebyla prakticky použitelná a 

efektivní. Systema byla vytvořena tak, aby její zvládnutí bylo relativně snadné.  

 

3.4  Česká republika – Musado Military Combat Systém (dále jen Musado MCS) 

Zakladatelem a současným velmistrem bojového umění Musado je Herbert 

Grudzenski (1947) z Německa. V české republice se Musado MCS cvičí od roku1989, 

kde je prezentováno  Oldřichem Šelenberkem (5.Dan Musado MCS a hlavní instruktor 

Musado MCS) a Musado v jeho tradiční podobě Antonínem Sokolem (4 Dan Musado). 

Armáda České republiky (dále jen AČR) si v roce 1993 uvědomovala potřebu zavedení 

boje zblízka a z tohoto důvodu byla vypsána veřejná soutěž pro výběr oficiálního 

systému sebeobrany13. Do této soutěže se přihlásili zástupci Karate, Juda, Jiu-Jitsu a 

Musado MCS. Po zveřejnění podmínek zůstali pouze zástupci Musado MCS a Jiu-

Jitsu. Komise, posuzovala tyto systémy komplexně s prioritami technické a didaktické 

úrovně s dalšími aspekty jako byla jednoduchost, naučitelnost, zapamatovatelnost, 

ucelenost s využitím  pro různé odbornosti s minimálními materiálními požadavky. 

                                                 
12 http://bojova-umeni.martial.cz/systema.html [cit. 2.1.2010] 
13 VÁGNER, M. K teorii boji zblízka. Praha : Univerzita Karlova,  2008,  str. 17. 
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Tento tendr nakonec vyhrálo Musado MCS. Byly 

vypracovány metodické programy a učební texty pro 

jednotlivé vojenské odbornosti, které mají tři stupně 

náročnosti14. 

1. stupeň: je určen jako základní výcvik u 

jednotek, kde služební funkce přímo nepředpokládá 

využití boje zblízka (dále BZ), např. školství, 

zabezpečovací jednotky a obsahuje asi 40 základních 

technik sebeobrany použitelných v reálném boji.  

2. stupeň: je určen jako rozšiřující výcvik u jednotek, kde při plnění služebních 

úkolů s největší pravděpodobností může nastat potřeba BZ, např. průzkumné jednotky, 

pohotovostní jednotky vojenské policie atd. Tento zahrnuje 1. stupeň rozšířeny o další 

techniky BZ. 

3. stupeň: je určen pro speciální jednotky, cíleně zaměřenému výcviku a 

osobám kontrolujícím a koordinujícím celý systém výcviku BZ v Armádě ČR.  Zahrnuje 

2 stupeň rozšířený o nové techniky BZ. Důraz je kladen především na teorii, 

psychologii a pedagogiku. 

Kromě výcviku Musado MCS v AČR  se mohou tímto  systémem seznamovat i 

příslušníci Policie ČR v dobrovolných klubech Musado MCS, které jsou zakládány po 

celé ČR (v současné době jsou založeny 4. policejní kluby Musado MCS), kam 

docházejí všichni zájemci o toto bojové umění.  

 

Každý způsob boje, který se cvičí dlouho, dobře a se zaujetím, může v reálné 

situaci obstát. Jednotlivé bojové styly se sice od sebe liší preferencí technik, názvem 

nebo původem, to ale není nejdůležitější. Podstatné je, co od tohoto stylu očekáváme a 

pro jaký účel jej cvičíme. Sportovec bude hledat sportovní styl s možností získat 

umístění, ocenění a medaili, válečník bude inklinovat k plnokontaktním stylům, člověk s 

mírnou duší bude hledat harmonický tradiční styl a voják nebo policista bude hledat to, 

co mu pomůže při výkonu jeho povolání.  

Vše je založeno především na tvrdé dřině, odříkání a pravidelnosti cvičení. 

Někdy pak na náhodě, štěstí a taktice. Musado MCS si neklade za cíl vychovávat 

špičkové zápasníky či závodníky. Jeho posláním je především naučit každého vojáka 

či policistu dobrým základům sebeobrany a boje zblízka. 

                                                 
14 http://www.musadocz.cz/mcscz.html [cit.3.1.2010]. 

 

FTVS UK - Vojenský obor  Diplomová práce 2010 
    

http://www.musadocz.cz/mcscz.html


  Strana 22  

4  Nejčastěji používané bojové styly v profesní 
 sebeobraně příslušníků PČR a jejich 
vhodnost pro zařazení do služebního výcviku 
 

Za svou dlouholetou praxi u Policie ČR (15 let), jsem se při provádění služební 

přípravy setkal  s mnoha bojovými sporty a sebeobrannými systémy. Při mém nástupu 

k policii, byla jinak cvičena služební příprava v používání donucovacích prostředků a 

profesní sebeobrany  ve školském policejní středisku v Praze a v Teplicích. Jinak byla 

organizována a prováděna (2krát za rok)  služební příprava na Okresním ředitelství 

PČR v Liberci, kde jsem několik let sloužil jako „řadový“ policista na obvodní oddělení.  

V současné době sloužím 9  rokem u Speciální pořádkové jednotky hlavního města 

Prahy a mohu jen potvrdit, že do současné doby nebyla u policie provedena jednotná 

koncepce profesní sebeobrany s patřičnou metodikou pro služební přípravu 

k používání donucovacích prostředků. Takto zpracovaná jednotná koncepce 

s metodickými návody pro používání donucovacích prostředků by měla sloužit všem 

instruktorům jako praktická příručka při provádění výcviků a až po jejím zvládnutí 

cvičícími policisty by mohli instruktoři nadstavbově vyučovat dalším bojovým stylům a 

technikám o kterých se domnívají, že jsou použitelné v policejní praxi či v osobním 

životě. 

Současný stav služební přípravy z donucovacích prostředků a profesní 

sebeobrany je na všech útvarech krajských ředitelství policie velmi podceňovanou 

skutečností o čemž svědčí i provedená šetření s dotazníky u instruktorů služebních 

příprav a provedené rozhovory s policisty, kteří se účastní výcviků jednou za měsíc.  

U speciálních jednotek Policie ČR jsem zaznamenal, že realizace služební 

tělesné přípravy v profesní sebeobraně je prováděna podle individuálního zaměření 

instruktora výcviku. To znamená, že  dotyčný instruktor preferuje jen ty techniky boje s 

kterými se seznámil v průběhu svého života a  většinou v „civilním“ prostředí. Na 

takovéto výcvikové hodině jsou prováděny techniky, které  v policejní praxi jen stěží 

nacházejí své uplatnění a neobsahují ani základní technické prvky úderů, kopů,  pádů, 

pák a sebeobranných technik, které jsou důležité pro splnění základních dovedností 

uvedené v Závazném pokynu policejního prezidenta (dále ZPPP) č.4/2009 (viz 

příloha). 

Mezi nejčastěji se vyskytujícími bojovými systémy mezi příslušníky policie byly 

zaznamenány především: box, judo, karate, kickbox, aikido, musado mcs a zápas. 
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 BOX - (dříve také rohování) je bojový sport při kterém se dva protivníci snaží 

navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úderů pěstmi. Sportovní box 

vznikl v 18. století ve Velké Británii a pravidla boxu stanoví Mezinárodní federace 

boxerů amatérů (AIBA). Boxeři jsou rozděleni podle váhových kategorií. V současnosti 

existuje nejen mužský, ale i ženský box. V některých zemích je provozován kromě 

amatérského i box profesionální15. Rozdíl mezi boxem profesionálním a amatérským je 

nejen ve výstroji, ale i v charakteru zápasu. Zatímco amatérští boxeři boxují oblečeni 

do nátělníků a s ochranou helmou, profesionální boxeři boxují svlečení do půli těla bez 

helmy. V současnosti existuje pět celosvětových profesionálních boxérských asociací, 

z nichž každá pořádá vlastní souboje o titul mistra světa. Příčinu mnohosti asociací je 

nutno spatřovat ve skutečnosti, že box je celosvětově nejvíce provozovaným 

individuálním sportem. Využití boxerských technik v profesní přípravě spatřuji 

pouze v propracovanosti úderových pěstních technik a v bojovém střehu. 

Provozování tohoto sportu klade vysoké nároky na  dobrou fyzickou kondicí se 

silovou vytrvalostí, kterou většina policistů na základních útvarech postrádá. 

 

 JUDO - (jemná cesta) je styl japonského bojového umění, které je v současné 

době spatřováno ve sportovním kontextu. Judo vzniklo z několika škol Jiu-Jitsu, které 

vyučovaly sebeobranu neozbrojeného člověka v tehdejším pojetí a jeho celý název je 

Kodokan Judo (tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce, ale obránce 

se snaží útoku vyhnout či jej odvést stranou). Dvěma základními principy juda jsou: 

Minimální úsilí – maximální účinnost a vzájemný prospěch. První princip znamená 

využívat co nejúčinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře. Druhý 

princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi.  Z Juda jsou pro výcvik policistů 

zejména vhodné pádové techniky, techniky hodů, strhů a znehybnění. Bohužel 

jsou zcela vynechány techniky kopů a při jeho aplikaci dochází k velmi blízkému 

kontaktu s útočníkem, což není pro policejní praxi příliš efektivní. 

 

 Karate – (prázdná ruka, či s koncovkou –dó = cesta prázdné ruky). Bojový 

sport vzešlý z japonského bojového umění, představuje nejen druh sebeobrany, ale i 

všestrannou cestu k plnému psychickému a fyzickému rozvoji. Úloha karate v moderní 

době je mnohostranná. Jako praktický prostředek sebeobrany se široce vyučuje v 

soukromých klubech a např. v Japonsku je součástí tréninkového programu pro 

policisty a členy ozbrojených sil16. Velký počet vysokých škol nyní začleňuje karate 

do svých programů tělesné výchovy a jeho techniky se také učí vzrůstající počet žen. 

                                                 
15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Box [cit.4.1.2010]. 
16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Karate [cit. 4.1.2010]. 
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To, co bylo původně vytvořeno na Dálném východě jako bojové umění, pak přežilo 

změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce účinným prostředkem 

sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzývajícím sportem, uspokojujícím 

nadšence po celém světě. Kvalitu tohoto bojové sportu spatřuji v tom, že obsahuje 

mnoho krycích a úderových technik, dále v rozmanitosti kopů a postojů. Pro 

výcvik policistů je Karate náročné  jak po stránce technické, fyzické, psychické 

ale i po stránce koordinační a vyžaduje spousty strávených hodin tréninkem.  

Tento bojový styl by mohl být zařazen do výcviku policie pouze s řadou omezení  

na prováděné techniky a musel by být zpracován koncept pro sebeobranné 

techniky. 

 

 Kickbox – je další bojovým sportem, který se objevuje mezi cvičícími policisty. 

Termín kickbox vymyslel japonský promotér boxerských zápasů Osamu Noguchi jako 

variantu pro Muay Thai a Karate v 50. letech. Později byl tento termín užíván pro 

americkou variantu17. Pro oko laika je velmi podobný s thai-boxem, od něhož se však 

liší jak technikou kopu, tak i pravidly zápasu. Původní kořeny kickboxu vzešly z full-

contactových zápasů, které jsou i dnes velmi rozšířenou sportovní disciplínou18. 

Technika kopů v kickboxu je až na pár detailů skoro shodná s technikami kopů v karate 

a v úderech rukama je „příbuzná“ boxu. Většina světových závodníků začínali jako 

boxeři.  V soutěžním pojetí jsou na rozdíl od thai-boxu zakázány údery loktem, kopy 

pod pás a kopy kolenem. Ve výcviku policie nachází tento bojový sport uplatnění 

pouze u speciálních složek, kde je větší časový prostor tento styl trénovat  a 

lepší  vybavenost výcvikových prostorů (boxovací pytle, rukavice, chrániče, 

lapače úderů…), která v současné době na základních útvarech a okresních 

ředitelství není. Některé základní kopy na spodní pásmo a základní pěstní údery 

jsou použitelné v policejní praxi a proto není divu, že kickbox je jedním 

z nejtrénovanějších bojových sportů hlavně u speciálních jednotek Policie ČR.  

 

 Aikido – je japonské umění sebeobrany vycházející z bojového umění Aiki-

Jutsu . Je založeno na myšlence neagresivity a  rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i 

psychické stránce. Základem tohoto bojového umění jsou metody úderů a tlaků na 

nervová centra ve spojení s páčením kloubů a využíváním pohybu útočníka. Za tvůrce 

a zakladatele Aikido je považován Morihei Uešiba.  Výuka se týká základních pohybů 

(tai- sabaki) a pádů (ukemi), samotných technik v postoji i v kleče a cvičení s tradičními 

                                                 
17 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kickboxing [cit. 4.1.2010]. 
18 NÁCHODSKÝ, Z. Neboj se bránit. Praha : Trivis,  2006, str. 24. 
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zbaněmi (nůž, meč, hůl)19. Některé oddíly Aikido zahrnují do systému cvičení i kopy. 

První generace evropských aikidistů z 60. a 70. let měla většinou za sebou judistickou 

či karatistickou minulost. Koncem 70. let začala Aikido cvičit skupinka nadšenců na 

FTVS UK (Fojtík I.) a v džudistickém oddílu TJ Spoje pod vedením legendárního 

propagátora bojových umění pana Vladimíra "Kazika" Lorenze, dnes držitele 7. 

danu Judo20. Mnozí vrcholoví judisté a karatisté se po skončení své sportovní kariéry 

věnují Aikidu jako blízké nesoutěžní formě bojového umění, které je založeno na 

podobných principech a přitom nevyžaduje příliš velké svalové vypětí. V současné 

době jsou techniky páčení jedním z prostředků, které se vyskytují ve služební 

přípravě v boji zblízka. Tyto techniky jsou velice náročné na správné provedení a 

proto je nezbytnou součástí jejich neustálé opakování. Ve spojení s vhodně 

zvolenými údery a kopy se Aikido stává mocným nástrojem k ochraně proti 

agresi druhých.   

 

Základem všech bojových umění a sportů je jejich neustálé trénování, 

osvojování a následné opakování bojových technik, zvyšování fyzické i psychické 

úrovně cvičících, rozvoj pohybových schopností a dovedností a v neposlední řadě též 

taktické použití sebeobranných technik proti ozbrojenému (nožem, střelnou zbraní, 

tyčí..) a neozbrojenému pachateli. Další nedílnou součástí jsou výcvikové prostory 

(tělocvičny,  venkovní prostory, učebny…)  jejich vybavení a tréninkové pomůcky pro 

nácvik sebeobranných technik. 

Jedním ze základních problémů služební přípravy pro nácvik použití 

donucovacích prostředků u Policie ČR spatřuji především v počtu hodin, které jsou pro 

tento nácvik přidělené21. Není možné zajistit ve 2-3 hodinové cvičební jednotce, která 

se koná 8x za rok (praktikované u všech krajských ředitelství PČR) praktické zvládnutí 

různých sebeobranných bojových situací, úderové techniky rukou, nohou, páky a 

pádové techniky bez již dříve získaných zkušeností v bojových sportech. Tento počet 

hodin nestačí ani pro opakování již dříve naučených technik.   

Vhodným spojením a vybráním nepraktičtějších  technik z několika bojových 

umění může být pro služební přípravu Policie ČR přínosem ke zvládnutí a použití 

donucovacích prostředků. K tomu je ovšem potřebná zpracovaná koncepce (co cvičit) 

a  zavedení jednotného metodického postupu (jak cvičit) pro výcvik policistů. 

V neposlední řadě je třeba zaměřit se na samotného instruktora výcviku boje zblízka, 

který musí být schopen své vědomosti a praktické dovednosti nejen perfektně zvládat, 
                                                 
19 http://cs.wikipedia.org/wiki/Aikido [cit. 6.1.2010]. 
20 http://www.aikikai.cz/ [cit. 6.1.2010]. 
21 Závazný pokyn policejního prezidenta (dále jen ZPPP) č.4/2009, čl. 8, odst. 4. 
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ale hlavně předat dál a naučit policisty těmto dovednostem, motivovat, zaujmout, 

zvyšovat fyzickou a psychickou odolnost k praktickému využití získaných dovedností 

při střetu s útočníkem22. 

 

4.1  Rozdělení policistů do jednotlivých skupin služební přípravy (dále jen SP)  

 Podle závazného pokynu policejního prezidenta (dále je ZPPP) č. 4 ze dne 19. 

ledna 2009 jsou policisté rozděleni do 4 skupin SP, které měly odpovídat charakteru 

činnosti při plnění služebních úkolů, zejména míra bezpečnosti vyplývající ze 

služebních zákroků a úkonů a pravděpodobnosti provádění služebních zákroků proti 

pachatelům trestné činnosti (dále jen TČ) a přestupků23. 

 

o Skupina 1 – zde jsou zařazení policisté určení k zákrokům proti nebezpečným 

pachatelům organizované TČ a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných 

činů.   

Jedná se o:  - Útvar rychlého nasazení (dále jen URNA)  

  - všechny speciální zásahové jednotky Policie ČR 

  - Speciální pořádková jednotka (dále jen SPJ) hlavního města Prahy 

  - policisté určení k přímé osobní ochraně chráněných osob 

  - policisté určení k zajišťování doprovodu letadel 

 

o Skupina 2 – zde jsou zejména zařazení policisté, kteří vykonávají základní 

policejní činnost v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, 

režimem ochrany státních hranic, vstupem a pobytem cizinců na území ČR a v oblasti 

doprovodů a ozbrojených eskort, jejichž služební náplň přímo souvisí s prováděním 

služebních zákroků proti pachatelům TČ. 

Jedná se o: - policisty obvodních oddělení v přímém výkonu služby 

  - policisty hlídkové činnosti a motorizované jednotky 

- policisty plnící úkoly v oblasti ochrany objektů a bezpečnosti 

chráněných osob 

  - instruktoři výcviku 

  - policisté vykonávající operativně pátrací činnost 

o Skupina 3 – do této skupiny se zařazují služební místa policistů, kteří 

vykonávají základní policejní činnost v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a 

bezpečností, dopravou, režimem ochrany státních hranic, vstupem a pobytem cizinců 

                                                 
22 VÁGNER, M.  K teorii boji zblízka. Praha : Univerzita Karlova 2008. str. 57-58. 
23 Příloha č.3 k ZPPP č. 4/2009. 
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na území ČR a v oblasti odhalování, dokumentace a vyšetřování TČ, jejichž služební 

náplní může být také provádění služebních zákroků proti pachatelům trestné činnosti a 

přestupků. 

Jedná se o: - vyšetřovatele a kriminalisty pracující i  „v terénu“  

- policisty na obvodních oddělení jejichž hlavní pracovní náplní je 

zpracování   dokumentace TČ a přestupků 

 

o Skupina 4 – tvoří policisté vykonávající základní policejní činnosti v oblasti 

odhalování, dokumentace a vyšetřování TČ, jejichž součástí není provádění služebních 

zákroků proti pachatelům TČ a přestupků. 

Jedná se o: - policisty u kterých převážnou část služební náplně tvoří administrativní   

činnost, poskytování technického, materiálního, informačního nebo 

jiného zabezpečení pro výkon služby. 

- policisté ve vedoucích funkcí, není-li součástí jejich činnost přímý 

výkon služby. 

 

 

 

4.2  Cíle služební přípravy v používání donucovacích prostředků pro  

jednotlivé skupiny 24 

 

Skupina 1 – získání, udržování a prohlubování vrcholných znalostí a 

dovedností v oblasti racionální obrany a útoku, včetně použití přidělených 

donucovacích prostředků. Zvládnutí maximálně rizikových situací ohrožujících život 

a zdraví při služebním zákroku proti nebezpečnému pachateli a schopnost volit 

optimální postup k dosažení stanoveného cíle prováděného zákroku. Kondiční přípravu 

udržovat na úrovni výkonnostního sportu. 

 Skupina 2 – získání, udržování a prohlubování nadprůměrných  znalostí a 

dovedností v oblasti racionální obrany a útoku, včetně použití přidělených 

donucovacích prostředků. Zvládnutí rizikových situací ohrožujících život a zdraví při 

služebním zákroku proti pachatelům TČ a přestupků a schopnost volit optimální postup 

k dosažení stanoveného cíle takovéhoto zákroku. Fyzické předpoklady udržovat na 

kondiční úrovni (nad úrovní průměrné populace). 

 

 
                                                 
24 Příloha č. 1 k ZPPP č. 4/2009 
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 Skupina 3 – pouze zvládnutí základních pravidel a postupů při kontaktu 

s pachatelem v situacích vyžadující služební zákrok, včetně možnosti využití vhodných 

donucovacích prostředků. Kondiční předpoklady udržovat na rekreační úrovni (na 

úrovni průměrné populace). 

 

 Skupina 4 – bez cvičení sebeobrany a základního používání donucovacích 

prostředků.   
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5  Vývoj sebeobranných systémů na evropském 
 kontinentu z historického hlediska 

 

Historie bojových systémů a jednotlivých technik, které jsou založeny na 

střídání útoku a obrany s cílem dosáhnout nad protivníkem vítězství, je stará jako 

lidstvo samo. Zvláště sebeobrana jako univerzální, vždy dostupný prostředek 

jednotlivce i skupiny osob se vyvinula ze zkušeností, že neozbrojený byl často 

napadán silnějším, mnohdy ozbrojeným útočníkem. Různé způsoby boje byly časem 

modifikovány a ovlivňovány rozlišnými kulturami a tradicemi doby. Mnohé z nich byly 

zapomenuty, mnohé z nich však přetrvaly až dodnes25. Systémy sebeobrany a boje 

existují od té doby, co na zemi žijí lidé, kteří zkoušejí řešit své problémy násilnou 

cestou. Pud sebezáchovy člověka a vůle přestát válečné střety nebo napadení vedly 

mnohé národy k tomu, aby vyvinuly vlastní bojová umění. Hlavními motivy bylo udržení 

obranyschopnosti a bojovnosti, často také tato umění sloužila vojenským účelům. 

Z řecké antiky je známé umění pěstního boje a zápasu ve volném stylu tzv. 

pankration. Rohování (box) bylo v Řecku velice populární a bylo ceněno jako průprava 

pro boj zblízka ve válce26. Tyto bojové systémy byly vytvořeny téměř ve všech zemích 

světa. Např. ve středověkém Německu dosahovalo velkého rozkvětu zápasnické 

umění pod názvem „německý volný zápas“. Byla-li zbraň (meč, nůž) soupeři vyražena 

z ruky, byl  nucen dál bojovat beze zbraně. Ve středověku byl pojímán boj zblízka jako 

součást vojenské výchovy a byl hojně pěstován  hlavně šlechtou. O panu Lvu 

z Rožmitálu je známo, že se na svých cestách potýkal v zápase s cizími rytíři. Ze 

zachovalých spisů ze 14. století (německých) i 

s obrázky je zřejmé, že i ve středověku se pěstoval 

boj zblízka, který byl obohacen kopy, údery, 

škrcením a podrážením nohou. Za první oficiálně 

vydanou knihu v evropských zemí, která se týkala 

sebeobrany pro každého, je považována kniha 

z roku 1674, kterou vydal v němčině Nizozemec 

Nikolaus Petter  pod názvěm „DER KUNSTLICHE 

RINGER“ nebo-li „Umělecký zápasník“. Tato kniha 

obsahuje 71 vyobrazení sebeobranných technik 

boje muže proti muži.  

                                                 
25 NÁCHODSKÝ, Z. Neboj se bránit. Praha : Trivis,  2006,  str.12. 

 Umělecký zápasník - 1674 

26 SOMMER, J. Dějiny sportu, Praha : Fontána,  2003,  str.95-96. 
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            Z dalším děl z tohoto oboru a této doby je kniha z roku 1539 

„RINGERKUNST“ („Zápasnické umění“) od Fabiána von Auerswalda a další zachovalý 

rukopis od Meyera  Joachima Strasbourga z roku 1570 věnované umění  šermířskému 

„Der Durchleuchtigen Hochgebornen“. Z této doby je u nás znám výcvik v šermu 

mečem a zápasu, který měl připravovat a přispět k vítězství v bojovém utkání muže 

proti muži, vedeném zblízka. Šermu se učila pážata na hradech hofmistrů, byl právním 

aktem s  předepsaným řádem a pravidly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zápasnické umění - 1539              Umění šermířské - 1570 

Boj byl praktickou nutností, aby člověk obstál v zápase o život. Techniky 

vznikaly přemýšlením, pozorování zvířat, náhodou, nebo spojením všeho dohromady. 

Výběr technik byl velmi prostý. Ta technika kterou někdo použil a přežil byla přijata. 

Vzhledem ke stejným anatomickým předpokladům lidí na celém světě se lidé často 

dobrali k velmi podobným výsledkům, i když je od sebe dělily třeba oceány a stovky let. 

Z té doby pochází velmi starý princip a  vysoké ocenění, které se prokazuje starým 

asijským mistrům: „Kdo zestárl a přežil všechny souboje, musel být lepší než ti druzí a 

koneckonců i moudrý. 

Zatímco ve starověku a středověku sloužila bojová umění především k útoku a 

obraně při vojenských střetech, později se mnohá proměnila v systémy otužování těla 

nebo v bojový sport. Přání měřit své síly s ostatními je prastarou základní potřebou 

člověka. Pravidla, podle kterých se zápasilo, se vyvíjela v závislosti na ustanovení, za 

co lze protivníka uchopit, zda za nahé tělo, blůzu, kalhoty či za pásek. Druhy 

přípustných technik úderů, kopů a  oblastí do kterých bylo povoleno zasahovat 

určovaly vývoj druhu bojového sportu.    

V průběhu staletí mnohá stará válečná umění zanikla, byla nahrazena 

účinnějšími systémy, také staré zbraně byli nahrazeny novějšími Takto například 

upadlo v zapomnění velmi rozšířené umění sebeobrany žoldnéřů (lancknechtů). Byla 
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vynalezena různá ochranná zařízení, umožňující co nejbezpečnější nácvik, 

zachovávající však účinnost starého válečného umění.  

 

5.1 Vývoj bojových umění (sportů) v Čechách 

Dlouholetou tradici v českých zemí měl šerm. Od roku 1659 existovala 

Královská česká zemská stavovská šermírna, v níž se vyučovalo šermířským 

technikám až do první světové války.  

V provozování šermu  pokračoval i Sokol, 

který šerm doporučoval jako vhodnou 

součást tělocvičných cvičení a byl to právě 

Miroslav Tyrš, který zpracoval české 

šermířské názvosloví. V rámci Sokola byl 

také velmi populární zápas, který byl opět 

Miroslavem Tyršem považován za jeden nejvšestrannějších sportů, poněvadž se 

v něm spojovaly všechny prvky tělesné zdatnosti (síla, obratnost a vytrvalost) na všech 

částech těla zároveň.   Podrobně    jej  proto  popisuje ve své knize  Základové  

tělocviku  (r.1869),  kde uvádí i příklady chvatů a základní techniky. Za prvního 

průkopníka zápasu v českých zemí lze ovšem  považovat  Adolfa Hájka, kdy z jeho 

zápisků v deníku lze usuzovat, že zápas byl v Čechách pěstován již v první polovině 

19. století27 (součást cirkusových představení). 

Cvičitelský sbor sokola – 1864 

 Dalším bojovým sportem který je i v dnešní době velice populární byl box (dříve 

známy pod názvem „rohování“ nebo také „šerm rukama“), jehož kolébkou byla Anglie a 

kdy v r. 1866 byla zavedena nová pravidla (užití rukavic, délka kola..).  U nás se tento 

sport začal šířit až po r. 1900 a jeho průkopníkem byl Fridolín Hoyer, který v Praze 

založil první boxerskou školu28. V tomto období (kolem r. 1905) se poprvé přes 

sousední německo do Čech dostává Judo a Jiu-Jitsu a 

pod vedením PhDr. Františka Smotlachy.  V roce 1910, kdy 

byl založen Vysokoškolský sport kde se v „odboru pro 

úpolnické sporty“ začali pěstovat shora uvedené sporty a 

vše bylo provozováno jen se zaměřením na sebeobranu 

a zpočátku jen jako vzácnost než jako systematické 

cvičení29.  

 Dalším bojovým uměním,  které si u nás začalo 

nacházet svou cestu bylo Karate.  Již v r. 1952 začali 
 První techniky karate u nás

                                                 
27 http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pas#Historie_z.C3..A1ch [cit. 4.2.2010]. 
28 SOMMER, J. Dějiny sportu. Praha : Fontána,  2003, str. 87. 
29 http://sakura.dragon.cz/czech.htm [cit. 4.2.2010]. 
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někteří mistři Jiu-Jitsu používat prvky z Karate ve svých kroužcích sebeobrany. Karate 

si  u nás rychle našlo své příznivce a v současné době patří k nejrozšířenějš  ím

ojovým sportům v Čechách.                              

 aby žáci nebyli 

e střelně z karabiny a pistole, 

řízení m torov

b

 

5.2 Historie  výcviku u četnictva a SNB do roku 1989 

 Po 1. světové válce a vzniku samostatného československého státu byla 

převzata velmi řídká soustava státních policejních úřadů. Jednalo se o dvě policejní 

ředitelství (Praha a  Brno) a dvě policejní komisařství (Plzeň a Moravská Ostrava)30. 

Nový zákon o četnictvu č. 299 Sb. z. a n., který vycházel z osvědčeného rakouského 

vzoru a ve kterém bylo četnictvo charakterizováno jako „vojensky organizovaný sbor 

strážný, který je určen k tomu, aby udržoval veřejný pořádek a bezpečnost na celém 

území Československé republiky“. Četnictvo se přibližovalo armádě svou organizací, 

výstrojí a výcvikem a policii úkoly a podřízeností Ministerstvu vnitra31.  V těchto letech 

nalézáme snahu o realizaci vzdělávání a  výcviku četníků, jako celoživotního principu 

bezpečnostního vzdělávání v „Instrukci pro četnické školy“, vydané výnosem MV č. 

47.761/13-1928. Cílem bylo připravit všechny členy k výkonu bezpečnostní služby tak, 

aby dokázali plnit úkoly vykonávané služby. K tomu účelu byly aktivovány speciální 

školy, pořádány kurzy a organizováno doškolování32. V těchto školách měli budoucí 

četníci vojenský výcvik a praktická cvičení v počtu 5 hodin v týdnu. Každý den ráno 

před vyučováním byla konána prostá cvičení s karabinou i bez ní,  šerm bodákem a 

šavlí po dobu cca 15 – 20 minut. Tato cvičení měla být konána tak,

fyzicky vyčerpáni, ale spíše tělesně  osvěženi a otuženi33.  

 Po ukončení školy byl i nadále prováděn výcvik na četnických stanicích, který 

řídil především velitel stanice (popř. zástupce). Dále u četnictva byli organizovány 

speciální kurzy boje zblízka (směs zápasu a boxu a měli pouze individuální  a 

dobrovolný charakter), horolezecké, lyžařské, výcvik v

o ých vozidel, pátrací a mnoho dalších. 

 Po 2. světové válce byla potřeba výstavby nového bezpečnostního 

sboru. V té době existovaly tři druhy bezpečnostních složek – Revoluční oddíly, 

Závodní milice a policejní a četnický aparát. Z těchto složek byli vybírání příslušníci pro 

                                                 
30  MACHUTOVÁ, M. V zrcadle historie.: Policista č.6. Praha : 2003, str. 6. 
31  MACEK, P., UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva II. Praha : Themis, 1999, str.25. 

 PEŠEK, J. Vzdělávání, výchova a výcvik četnic32 tva a policejních sborů stráže, bezpečnosti v letech 

33 dělávání  četníků  v  období   1. republiky. Praha :  Policejní akademie ČR, 
2006. str. 55. 

1918- 1938 : Policista č.6. Praha : 1997,  str. 35. 
 MACEK, P. Systém  vz
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nový S

i jedinci z řad výsadkových jednotek armády, kteří přenesli 

kušenosti  s bojem zblízka (Judo, Karate, Jiu-Jitsu, Box…), který tvořil jednu 

 

 prostředků. Objevuje se nová disciplína, tzv. 

taktika 

řípravy   a pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. I přes to, že se dle 

informa

ípravy a sportu a odbor služební 

příprav

bor národní bezpečnosti (dále jen SNB), který byl převážně určen pro ochranu 

státních hranic32. 

Tělesná a střelecká příprava (dále je TSP) je chápana odděleně a orientována 

na potřeby a charakter totalitního policejního sboru. Administrativně represivní metody 

práce policie nekladly žádné zvýšené nároky na vycvičenost a akceschopnost 

jednotlivce. Střelecká příprava se prováděla v rámci tzv. bojové přípravy, která byla 

zaměřena zejména na získávání znalostí a dovedností v jednotlivých stupních bojové 

pohotovosti, branné pohotovosti státu apod. Tělesná příprava byla nahrazována 

zájmovou tělovýchovou, která sloužila jako prostředek regenerace a aktivního 

odpočinku. V roce 1981 byl založen Útvar rychlého nasazení (dále jen URNA) 

z důvodu vzrůstajícího terorismu a bojem proti zvlášť závažných trestným činům. Do 

tohoto útvaru byly vybrán

z

z hlavních částí výcviku. 

5.3 Vývoj výcviku u Policie ČR po roce 1989 

Po roce 1989 se situace radikálně mění. Zásadně se mění charakter policejní 

práce, postupně se mění legislativa. Nárůst trestné činnosti klade mnohem vyšší 

nároky na kvality každého jedince. Pod vlivem této skutečnosti a na základě informací 

z přípravy policistů ve vyspělých státech se TSP  stále více orientuje na přípravu 

policistů ve výkonu služby. Ve střelecké přípravě to znamená přechod od tradiční 

mířené střelby ke střelbě bojové, v tělesné přípravě je dán mnohem větší prostor pro 

výcvik policistů v používání donucovacích

služebního zákroku a současně i nutnost se touto oblastí právě ve spojení 

s každodenní činností policisty zabývat.  

Podle dostupných zjištění vznikl mezi lety 1992 až 1993 zárodek jednoho 

z prvních školících středisek pro instruktory výcviku a to v Praze na Jarově, kde se 

školilo v boji zblízka, taktické a střelecké přípravě, zdravovědě, plavání, v teorii 

kondiční p

cí jednalo o velmi perspektivní pracoviště došlo po několika málo letech k jeho 

zrušení. 

V roce 1993-1994 vzniká odbor tělesné př

y a sportu při Ministerstvu vnitra ČR v Praze (Stromovka).  Zde jsou položeny 

nové základy tělesné, střelecké a taktické přípravy. 
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V roce 1995 vzniká Odbor personální práce a vzdělávání, jehož úkolem je 

vybavit instruktory výcviku základními znalostmi a dovednostmi potřebnými k vedení a 

organizování výcviku v TSP. V roce 1999 je tento odbor přejmenován na odbor 

vzděláv

nik. 

ého řízení  systému přípravy  provádění 

služebních výcviků a tělesné a střelecké přípravy. Získané informace byly využity 

olícím policejním střediskem v Domažlicích, kde došlo k úpravě i postavení nových 

čeben, které simulovali skutečné prostory policejního zásahu (bary, chodby, učebny, 

staurace, kanceláře, dopravní prostředky...). 

ání a správy policejního školství. Instruktoři výcviku jsou školeni ve školském 

policejní středisku v Brně, kde procházejí 3týdením kurzem na donucovací prostředky 

a střeleckou přípravu, který je zakončen zkouškou z didaktických zásad a 

předvedených bojových tech

V roce 1996 se skupina „expertů“ na bojová umění z řad policie rozhodla vybrat 

bojové techniky a nejzákladnější sebeobranné situace z několika bojových stylů.  Po 

mnoha rozepřích se nakonec ve výběru shodli a na jednotlivé techniky byly zpracovány 

materiály s videoukázkou.  

V roce 2000 byl poprvé proveden integrovaný trénink s německými kolegy v 

policejních  školách i u policejních složek, kde došlo k výměně informací a pokusu 

zúčastněných policistů proniknout do metodick

šk

u

re
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6 

o 

Armádo

ován školskými policejními středisky. Nejedná se o žádný konkrétní bojový 

 požadavkům služby. Celý systém se skládá ze tří 

částí : 

u 

vzdálenost, abychom minimalizovali riziko překvapujícího útoku. Prostor = čas pro 

t musíš se rozhodnout – tato část řeší situace, 

kdy se nepodařilo udržet bezpečnou vzdálenost a útočník se dostal až na tělo. 

uj téměř 

nekonečné množství variant a průběhů sebeobranných modelových situací, které 

policistu při výkonu služby čekají33. 

 Celý tento nově vzniklý systém je založen pouze na základních starých 

poučkách, které jsou v policejní praxi užívané  již od její samotné existence.  

                                                

Připravovaný model služební přípravy 
 v používání donucovacích prostředků  

 
V uplynulých 10 letech výcviku v používání donucovací prostředků jsem osobně 

nezaznamenal žádný citelný vývoj v této oblasti přípravy. V minulosti sice proběhlo 

několik pokusů pro  zavedení nového systému boje zblízka (zřejmě inspirován

u ČR, kde byl zaveden jednotný systém Musado MCS),  ale žádný nebyl po 

shlédnutí ukázek akceptován. Jednalo se například o „bojové umění“ Franěk-Do 

systém, jehož „samozvaný mistr“ ukázkou v tělocvičně Policejní akademie v Praze 

vzbudil vlnu odporu směrem k policejnímu prezidiu, které tuto ukázku zorganizovalo.  

V současné době je policejním prezidiem ČR  připravován zcela nový systém 

profesní přípravy policistů v používání donucovacích prostředků, který má být určený 

zejména nově přijatým policistům zařazených v přímém výkonu služby  a který by měl 

být realiz

styl, ale o soubor dovedností pro výcvik policistů v rámci základní odborné přípravy 

(dále ZOP) v policejních školách a v rámci služební přípravy tak, aby co nejvíce 

odpovídaly konkrétním potřebám a
34

 Získat prostor – tj. neustále si od osoby nebo skupiny udržovat takovo

řešení situace nenadálého útoku. 

 Je pozdě vyjednáva

 Vše naučené se spojuje v jeden celek – tato část představ e 

 
34 BITTNER, R.  Příprava k použití donucovacích prostředků. Praha :  PP MV,  2009. str.7 
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  Prováděné sebeobranné techniky 

v tomto systému jsou velice diskutabilní. Krytí 

hlavy se provádí   způsobem, kdy obě ruce 

obepínají hlavu zezadu a lokty směřují 

dopředu (tento kryt je prováděn instinktivně 

takřka  všemi lidmi, kteří nemají žádnou 

zkušenost v  bojových sportech). Z toho krytí 

horního pásma jsou prováděny jediné údery 

vedené kladivovým způsobem se zdůvodněním, že při udeření pěstí do hlavy 

útočníka docházelo často k poranění ruky a tudíž jsou přímé údery pěstí nevhodné  (z 

tohoto krytu ani jiné použití rychlého úderu neexistuje).                      

Kryt hlavy s provedeným  vpichem loktů

 Shora popsaný kryt horního pásma je následně používán i k výpadu a vpichu 

loktů do těla a obličeje protivníka (nejde o odtlačení protivníka). Ke krytí středního 

pásma je použit základní bojový postoj u kterého je nedominantní ruka před tělem, 

mírně pokrčena v lokti a s otevřenou dlaní směrem k útočníkovi a dominantní ruka  je   

pokrčena  u   těla   též  s  otevřenou  dlaní.  Z tohoto postoje by měli být  likvidovány 

útoky směřované na celé tělo a to odražením se dlaněmi od útočníka (nebo útočící 

končetiny) s následným pohybem těla vzad a tím udržení bezpečné vzdálenosti.  

 Techniky kopů, které jsou v této koncepci zahrnuty jsou tzv. kopy distanční 

vedené před pachatele na oblast kolene.  Dle metodiky35 mají velmi dobrý 

psychologický zastavovací účinek, kdy pachatel nechce jít vpřed přes tyto kopy, které 

směřují proti jeho kolenům. Touto technikou by policista měl získat čas pro použití 

jiného donucovacího prostředku (vytažení kasru, obušku)  a   v  případě zranění  

kolene pachatele by bylo zřejmé, že si toto zranění pachatel způsobil sám svojí 

aktivitou. Dalším a také posledním kopem je tzv. kop zastavovací  (kop přímý) vedený 

celou plochou chodidla na břicho a podbřišek.  

 Z technik pádů je navržen pouze jediný a to pád vzad, u kterého je kladen 

důraz na „určitém změknutí“ celého těla a plynulém sesednutím se k zemi. 

 Z technik pák je v tomto systému 

uvedena páka na loket,  kdy jedna ruka drží  

zápěstí útočníka kterým otáčí a druhá ruka 

tlačí loktem na triceps.   

Jediná technika páky ke svedení na zem

 To jsou všechny sebeobranné techniky 

beze zbraně, se kterými by měli být všichni 

policisté seznamováni a v těchto technikách i cvičeni. K tomuto tématu byl proveden 

                                                 
35 BITTNER, R.  Příprava k použití donucovacích prostředků. Praha :  PP MV,  2009. str.25 
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výzkum u instruktorů výcviku s výsledky  uvedenými v závěrečné kapitole této práce i 

s přílohou dotazníku s otázkami. 

 Vzhledem k tomu, že ze sebeobranných technik beze zbraně je v tomto 

konceptu vybráno jen mizivé množství (pominuli jeho využití ve skutečné službě), je na 

druhou stranu tato skutečnost vyvážena použitím jiných donucovacích prostředků jako 

je teleskopický obušek a pepřový sprej. Bohužel musím konstatovat, že policisté 

zařazeni v přímém služebním výkonu nejsou v současné době těmito pomůckami 

vybaveny (jen u speciálních jednotek) a dále chybí i zákonná úprava, které by použití 

např. teleskopického obušku ospravedlňovala. V současné době jsou policisté 

vybaveni obuškem s příčnou rukojetí (tonfou) a velice slabým slzotvorným 

prostředkem, který je v praxi takřka k neupotřebení. Vybavit všechny policisty v přímém 

výkonu teleskopickým obuškem a kvalitní pepřovým sprejem, popřípadě i taktickými 

pouzdry na jejich nošení není v současné době zanedbatelná finanční položka (kolem 

18 mil. Kč), k tomu je zapotřebí přičíst další ochranné pomůcky k provádění výcviku a 

materiály na jejich ošetřování. 

  

6.1  Použití donucovacích prostředků umožňujících plnění služebních 

povinností 

Shora uvedený připravovaný koncept vychází z předpokladu, že v případě 

narušení veřejného pořádku bude proti takovémuto narušiteli postupováno s využitím 

výzbroje, která by měla být součástí každého policisty (obušek, pepřový sprej, pouta, 

pistole), proto  hlavním cílem připravované metodiky je naučit policisty získat si prostor 

a tím pádem čas na možnost vytažení a připravení obušku popřípadě obranného 

spreje. Praxe ovšem hovoří zcela opačně a to ve smyslu, že z 60% případů napadení, 

které jsou policií evidovány došlo k útoku buď  přepadem ze zálohy (napadený nevěděl 

o přítomnosti útočníka) nebo  přepadem situačním (napadený věděl, o přítomnosti 

útočníka, ale nečekal, že bude fyzicky napaden). V těchto případech napadení policisté 

nestačili včas vytáhnout obušek či jiný donucovací prostředek a byli nuceni použít 

techniky sebeobrany, které znali. Z těchto důvodů je třeba policisty především trénovat 

na techniky sebeobrany, které by měli obsahovat více sebeobranných technik než je 

tomu v připravované metodice policejního prezídia. 
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Použití donucovacích prostředků a zbraně je přesně uvedeno v zákoně o 

Policii ČR č. 273/2008 Sb. v  § 52, který obsahuje jejich taxativní výčet.  

 hmaty, chvaty, údery a kopy 

 slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek 

 obušek a jiný úderný prostředek 

 vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního 

předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky 

 vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle §56 odst.536 

 zastavovací pás, vytlačování -  vozidlem, koněm, štítem 

 vodní stříkač, zásahová výbuška, služební pes 

 úder střelnou zbraní, hrozba střelnou zbraní, varovný výstřel 

 pouta, prostředek k zamezení prostorové orientace. 

 

6.2 Hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany 

 Tvoří jednu z prvních skupin donucovacích prostředků, vyjmenovaných 

v zákoně o Policii ČR. V používání těchto sebeobranných technik musí být každý 

policista vyškolen, aby přesně znal intenzitu jejich provedení a nezpůsobil tak pachateli 

újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání.  

 

 Údery – jsou útočné techniky prováděné pažemi. Rozeznáváme různé druhy 

úderů, podle toho jakým směrem jsou vedené a jakou úderovou plochou zasahují cíl. 

Údery dělíme na: přímé, obloukové a boční, které mohou být dále provedeny  přední či 

zadní rukou a na útočné a obranné (blokování útoku protiúderem). 

Podle úderové plochy: přední strana zavřené pěsti (klouby ukazováku a prostředníku), 

hřbetem ruky, malíkovou hranou sevřené pěsti (kladivo) a otevřené dlaně, vnitřní hrana 

ruky, patkou dlaně, miskou dlaně, prsty, kloubem ukazováku či prostředníku, loktem i 

předloktím. Ve zvláštních případech, kdy útočník je příliš blízko lze úder provádět i 

hlavou (čelem) na kořen nosu (v případě helmy na hlavě jde o velmi oblíbený a 

nenápadný způsob útoku). 

 

                                                 
36 Zbraní se rozumí zbraň střelná včetně střeliva a doplňků zbraně, vyjma vrhacího prostředku majícího 
povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky, dále zbraň 
bodná a sečná, výbušnina, speciální výbušný předmět, průlomový pyrotechnický prostředek a speciální 
náloživo. 
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 Kopy – se také řadí k útočným technikám, které mají většinou mnohokrát 

silnější účinek a delší dosah než samotné údery. Využití kopů u policie je omezeno 

samotnou ústrojí a výzbrojí a většinou jsou kopy směřovány na dolní a střední pásmo 

útočníka. Účinek kopů je znásoben tvrdou a pevnou obuví. 

Kopy dělíme na: přímé, obloukové,  boční,  a kop kolenem – prováděné  přední či 

zadní nohy a na útočné a obranné (blokování protikopu). 

Podle úderové plochy: bříškami chodidla - (špičkou boty), nártem, patou, kolenem, 

holení, malíkovou hranou a chodidlem (celou podrážkou boty). 

 Údery a kopy smíšeného typu, ke kterým patří např. kop vedený ve výskoku, 

obloukový úder s rotací těla, kop z otočky bývají umocněné hmotností těla a 

dynamického působení ve směru úderu. 

 

 Hmaty – technický pohybový prvek, jehož cílem je účelově působit bolest. Patří 

sem všechna bolestivá uchopení, tlaky na vitální místa lidského těla nebo páky na 

kloubní spojení končetin. Prakticky jde o cílené atakování bolestivých míst na lidském 

těle, jehož konečným efektem je způsobit pronikavou bolest a omezit či ukončit 

pohybovou aktivitu soupeře37. Hmatů je nejlépe možno využít po navolnění útočníka 

úderovou technikou. 

Hmaty můžeme rozdělit na sebeobranné nebo útočné. 

 

 Chvaty -  jsou bojové techniky jejichž cílem je znehybnění útočníka. Úkolem 

nebývá působit bolest, ale blokovat soupeře. Můžou se sem zařadit různé druhy 

porazů, přehozů, podmetů, ale i páčení. Na rozdíl od hmatů je chvat složitější svou 

kombinovatelnou technikou. 

 

 

6.2.1 Obecné podmínky použití donucovacího prostředku 

Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své 

osoby, jiné osoby, nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku.  Před každým 

použitím donucovacího prostředku je policista povinen vyzvat osobu, proti které 

zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou,že bude použito 

donucovacích prostředků. Od výzvy s výstrahou lze upustit v případě, že je ohrožen 

život nebo zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu. Policista použije takový 

                                                 
37 NÁCHODSKÝ, Z. Neboj se bránit.  Praha : Trivis, 2006, str. 37 
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donucovací prostředek, který mu umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je 

nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje38. 

Policista při použití donucovacího prostředku musí dbát na to, aby nezpůsobil 

osobě proti níž zákrok směřuje újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti 

jejího protiprávního jednání. 

V případě, že po použití donucovacích prostředků došlo ke zranění osoby, je 

policista povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první 

pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je policista povinen učinit neodkladné úkony 

nebo jiná opatření, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití donucovacích 

prostředků39. 

Zvláštní omezení platí při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně 

vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně 

mladší 15 let, kdy policista nesmí použít údery, kopy, obušek ani pouta, vyjma 

případů,kdy útok takové osoby bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví policisty, 

nebo jiné osoby a nebezpečí nelze odvrátit jiným způsobem40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky - § 53 odst. 1,2,3 a 5 
39 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky - § 57 odst. 1  
40 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky - § 58 odst. 1 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

7 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 
 

7.1 Cíle práce 

 Cílem této práce  je zjištění aktuálního stavu připravenosti příslušníků Policie 

České republiky v používání donucovacích prostředků.  

 Na základě výsledků navrhnout obsah základních efektivních prvků 

sebeobranných technik použitelných v policejní praxi se základními 

didaktickými zásadami a metodami cvičení využitelných ve služební přípravě u 

příslušníků Policie ČR. 

 

7.2 Úkoly práce 

 V návaznosti na dosažení cíle  práce je zejména zapotřebí: 

 Seznámení se s novým sebeobranným systémem  připravovaným Policejním 

prezidiem MV. 

 Seznámení se se současnou koncepcí a metodikou vedení služební přípravy 

v používání donucovacích prostředků. 

 Zjištění aktuálního stavu připravenost policistů v použití donucovacích 

prostředků u jednotlivých Okresních ředitelství Policie ČR na celém našem 

území. 

 Navrhnout podle osobních zkušeností základní prvky sebeobranných technik 

s ohledem na jejich využitelnost v policejní praxi s důrazem na uplatňování 

zásad a metod didaktického procesu při  jejich nacvičování. 

 
 
7.3 Stanovení pracovních hypotéz 

H1 Předpokládáme, že u Policie ČR je méně jak 5% policistů, kteří se aktivně 

věnují bojovým sportům (pod pojmem aktivně se rozumí trénink v bojových 

sportech minimálně 1x týdně). 

H2 Předpokládáme, že při provádění nácviku používání donucovacích prostředků 

pouze 8x za rok, je schopno prověrková cvičení splnit pouze 20% policistů. 

H3 Předpokládáme, že více jak 40% času stanoveného pro nácvik používání 

donucovací prostředků je využito k jiným účelům a tím je snížena efektivita 
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dosáhnout u policistů optimální úrovně jejich vycvičenosti v profesní 

sebeobraně i fyzické připravenosti. 

H4 Předpokládáme, že více jak 50% instruktorů výcviku není nakloněno novému 

sebeobrannému systému připravovaným Policejním prezidiem MV a jeho 

případným zavedením do služební přípravy. 
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8 METODIKA VÝZKUMU 
 

S ohledem na cíle práce byla vybrána výzkumná strategie opřená o kvalitativní 

metody výzkumu. Prvním krokem v této práci, bylo zvážit na jaké otázky, chceme 

odpověď a pak jakým způsobem a koho budeme kontaktovat, abychom získali 

nejpřesnější informace a písemné materiály k současné koncepci a metodice vedení 

profesní sebeobrany. Po diskuzi s profesionály z oboru a na základě  i vlastních 

zkušeností jsme se rozhodli pro relativně stručný a  cílený systém otázek – jehož 

klíčové výsledky jsou shrnuty ve výše uvedené tabulce.  

K dosažení relevantního a kvalitního vzorku výzkumu jsme zejména využili 

informací a osobních zkušeností získaných z rozhovorů s tělovýchovnými pracovníky 

Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) a lektorů vysokých škol (dále jen VŠ). Navíc 

jsme dále použili i informace od instruktorů výcviku zařazených na  Okresních 

ředitelstvích Policie z celé České republiky. 

 

 

8.1 Metodika sběru dat 

 

 Metoda pozorování – pro časovou náročnost jsem tuto metodu sběru dat 

nemohl použít. Pouze  jsem se osobně účastnil několika nácviků v používání 

donucovacích prostředků na předem vybraných Okresních ředitelství Policie ČR 

(Praha, Liberec a Jablonec n. Nisou) z důvodu zjištění, jak probíhá samotný výcvik pro 

2 skupinu služ. přípravy, jak je využita stanovená časová dotace a jaké jsou dovednosti 

samotných policistů v používání donucovacích prostředků. 

 

 Metoda dotazování  - informace byly získány tzv. výběrovým šetřením (podle 

Robsona 1993)  za pomoci  řízeného  rozhovoru (standardizovaný způsob sběru dat - 

osobní, telefonicky po státní i služební telefonní lince) s instruktory výcviku ze všech 

Okresních ředitelství, kteří byly vybrání jako soubor respondentů s dostačujícími 

informacemi  o služební přípravě a přidělených policistech, kteří se pravidelně této 

přípravy zúčastňují.  

K tomuto způsobu sběru informací jsme přistoupili zejména proto, že bylo  

potřeba  mít zaručeno maximální pokrytí šetření a také proto, že návratnost 

rozeslaných dotazníků není vždy zaručena. Navíc bylo možno při osobních 

rozhovorech v mnoha případech  získat velice cenné informace, které bychom jistě 

formou papírového formuláře nezískali. Šlo sice o časově a finančně náročnější 
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způsob sběru informací, ale ve srovnání s tímto jsme přesvědčeni, že kvalita získaných 

informací naprosto vyvážila tuto negativní stránku.  

 

 

8.2 Metodika analýzy dat 

 

Zjištěné informace byly zpracovány v níže uvedené tabulce a detaily dle 

jednotlivých okresů jsou pak dále uvedeny v Příloze č. 1. Následně došlo ke 

statistickému zpracování výsledků do grafů, které jsou uvedeny v následující kapitole 

9, společně s využitím škálového systému odpovědí na zavedení nového 

sebeobranného systému a následným výpočtem váženého průměru, aby jsme se 

vyvarovali subjektivním a  osobním názorům.  

 Na základě výsledků tohoto několika měsíčního sběru dat a  informací byl 

navržen koncept základních prvků sebeobranných technik s metodikou v jejich 

nacvičování.  
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9 Souhrn výsledků šetření současné situace 
profesní sebeobrany u Policie ČR 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okresní 
ředitelství 
Policie ČR

Počty policistů 
na výcvik 

donucovacích 
prostředků

Počet policistů, 
schopných 
zvládnout 

techniky při 
nácviku 8x/rok

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém pol. 

prezidia

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Rokycany 190               25 12 4 NE ANO
Domažlice 250               35 20 4 NE ANO
Klatovy 200               15 5 2 NE ANO
Plzeň Jih a Sever 1 700            80 35 5 NE ANO
Tachov 230               20 9 2 NE ANO
Hradec Králové 400               65 10 4 fyzické ANO ANO
Jičín 193               23 6 4 fyzické ANO ANO
Náchod 340               15 3 2 fyzické ANO ANO
Rychnov n.Kněž. 200               25 7 5 fyzické ANO ANO
Trutnov 190               15 2 3 fyzické ANO ANO
Liberec 700               75 20 5 NE ANO
Česká Lípa 300               18 6 0 NE ANO
Jablonec n. Nisou 300               12 5 1 NE ANO
Semily 200               15 3 4 NE ANO
České Budějovice 450               32 5 3 NE ANO
Český krumlov 448               45 3 2 NE ANO
Jindřichuv hradec 370               15 5 2 NE ANO
Strakonice 120               10 3 4 NE ANO
Tábor 298               35 5 3 NE ANO
Písek 370               45 5 1 NE ANO
Prahatice 222               25 8 1 NE ANO
Jeseník 140               15 0 1 NE ANO
Olomouc 200               32 0 2 fyzické ANO ANO
Prostějov 150               25 2 5 NE ANO
Přerov 220               35 8 5 NE ANO
Šumperk 210               45 10 1 NE ANO
Benešov 300               45 7 3 fyzické ANO ANO
Beroun 215               25 2 0 fyzické ANO ANO
Kladno 450               35 3 5 fyzické ANO ANO
Kolín 190               15 3 2 fyzické ANO ANO
Kutná Hora 220               25 2 0 fyzické ANO ANO
Mělník 190               30 1 2 fyzické ANO ANO
Mladá Boleslav 300               65 15 0 fyzické ANO ANO
Nymburk 280               19 2 2 fyzické ANO ANO
Praha venkov 400               45 6 3 fyzické ANO ANO
Příbram 250               30 0 0 fyzické ANO ANO
Rakovník 120               15 1 1 fyzické ANO ANO
Havlíčkův Brod 250               45 20 4 NE ANO
Jihlava 220               32 2 2 NE ANO
Pelhřimov 120               15 1 3 NE ANO
Třebíč 200               35 2 4 NE ANO
Žďár n. Sázavou 352               45 3 5 NE ANO
Cheb 540               65 3 3 NE ANO
Karlovy Vary 650               32 2 1 NE ANO
Sokolov 355               20 1 2 NE ANO
Chrudim 270               45 3 5 fyzické ANO ANO
Pardubice 400               90 15 2 fyzické ANO ANO
Svitavy 360               55 5 5 fyzické ANO ANO
Ústí nad Orlicí 250               40 3 3 fyzické ANO ANO

 
Pokračování tabulky na další straně 
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Okresní 
ředitelství 
Policie ČR

Počty policistů 
na výcvik 

donucovacích 
prostředků

Počet policistů, 
schopných 
zvládnout   

techniky při 
nácviku 8x/rok

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém pol. 

prezidia

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
          *   *    *      *                                             
 *  

 

Ústí nad Labem 300               65 5 4 NE ANO
Teplice 360               70 8 0 NE ANO
Most 180               35 4 1 NE ANO
Louny 252               30 3 2 NE ANO
Chomutov 320               45 3 5 NE ANO
Litoměřice 280               35 4 2 NE ANO
Děčín 600               100 10 1 NE ANO
Blansko 240               45 2 2 NE ANO
Brno město + ven. 1 200            180 45 4 NE ANO
Břeclav 280               35 2 1 NE ANO
Hodonín 180               30 3 2 NE ANO
Vyškov 200               65 5 5 NE ANO
Znojmo 320               35 0 2 NE ANO
Bruntál 200               25 0 1 fyzické ANO ANO
Frýdek-Místek 320               40 4 1 fyzické ANO ANO
Karviná 320               60 4 4 fyzické ANO ANO
Nový jičín 120               30 1 2 fyzické ANO ANO
Opava 200               35 3 5 fyzické ANO ANO
Ostrava 900               120 45 4 fyzické ANO ANO
Kroměříš 200               20 0 3 NE ANO
Uherské hradiště 300               25 1 5 NE ANO
Vsetín 370               55 2 4 NE ANO
Zlín 450               65 5 4 NE ANO
Praha I. 1 200            25 12 4 NE ANO
Praha II. 1 200            35 20 4 NE ANO
Praha III. 1 100            15 5 3 NE ANO
Praha IV. 1 100            80 35 3 NE ANO
ŠPS Praha* 57                 7 0 2 fyzické ANO ANO
OÚČ a objekty* 190               25 5 3 fyzické ANO ANO
RZJ Praha* 50                 35 15 5 fyzické ANO ANO
SPJ Praha* 500               180 42 5 fyzické ANO ANO

CELKEM 28 962    3 312       592           
Vážený průměr* 3,1          

 

Uvedená tabulka uvádí zjištěné hodnoty ze všech Okresních ředitelství Policie 

ČR získané od instruktorů výcviku. Jejich výpovědní hodnotou jsou zjištěné počty 

policistů, kteří se musí povinně zúčastňovat výcviku v používání donucovacích 

prostředků, dále počty policistů, kterým stačí nácvik 8x za rok ke zvládnutí základních 

sebeobranných technik (většinou se jedná o policisty, kteří získali zkušenosti 

s bojovými systémy před nástupem k policii). V neposlední řadě počty policistů, kteří se 

v současné době aktivně věnují různým bojovým systémům. O tom, že jde o 

                                                 
* ŠPS Praha – Školské policejní středisko Praha 
* OÚČ a objekty – Ochrana ústavních činitelů Praha 
* RZJ Praha – Rychlá zásahová jednotka Praha 
* SPJ Praha – Speciální pořádková jednotka Praha 
* Vážený průměr zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického souboru v 
případě, že hodnoty v tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu. Používá se zejména při 
počítání celkového aritmetického průměru souboru složeného z více podsouborů.  
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nejpřesněji získaná data svědčí i fakt, že nikdo jiný než je instruktor výcviku nemůže 

být schopen tyto informace přesněji sdělit (v některých okresech byly získané 

informace ověřeny i u samotných policistů, kteří se výcviku zúčastňují).  

Dále je v tabulce uveden názor instruktorů na nově připravovaný sebeobranný 

systém Policejního prezidia MV, který je podrobně řešen v kapitole 9.2. 

Dva poslední sloupce tabulky dávají jasnou představu o provádění služebních 

prověrek z donucovacích prostředků a fyzické připravenosti a dále prověrky ze 

střelecké. 

 

 

9.1 Statistika celkového počtu policistů se zkušenostmi v bojových sportech  

a s jejich využitím u  Policie ČR 

 

 25 058; 87%
policistů be
zkušeností s

bojovýcmi spor

 
z 
 
t

  592;   2% policistů 
s aktivní činností v 
bojových sportech

 3 312; 11% 
olicistů, kteří jsou 
chopni zvládnout 

z kladní techniky při 

p 
 

y
á
  

s 
 

jejich
8x

 
 nácviku pouze 

 za rok

 
 Toto grafické znázornění jasně ukazuje důležitost zařazení profesní sebeobrany 

u Policie ČR.  Z tohoto grafu jasně vyplývá, že převážná většina policistů (87%) je bez 

zkušeností a dovedností základních technik z bojových sportů, které by získali jinde 

než ve služebním poměru a jejich  současné dovednosti v profesní přípravě  v  použití 

donucovacích prostředků jsou na velmi nízké úrovni (nejsou zažité techniky obrany a 

útoku, pády, páky atd. s nutností  si je připomínat v každé výcvikové hodině). Většinou 

se jedná  o policisty, kteří si udržují  kondici tím, že provozují pouze sport rekreačně, 

ne-li vůbec. 
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 Pouze 11% policistů má technické zkušenosti z bojových systémů, které 

většinou získali před nástupem do služebního poměru a své zkušenosti plně uplatňují 

v profesní přípravě sebeobrany. Těmto policistů stačí k udržení jejich dovedností a 

tudíž i splnění prověrkových cvičení pouze 8 služebních příprav v používání 

donucovacích prostředků za rok. Mají větší dovednosti z části zažité základní techniky 

obrany a útoku s nutností připomenutí jen složitějších sebeobranných technik. Většinou 

se jedná o policisty, kterým nejsou lhostejné jejich fyzické schopnosti, které si udržují i 

mimo služební přípravu (kondiční posilování, běh, plavání, cyklistika…). 

   Zbývající 2% policistů jsou plně aktivní v bojových sportech. To znamená, že 

jsou  buď aktivními členy v klubech bojových sportů a umění, nebo cvičí samostatně 

minimálně 1x týdně. V největší míře jsou zastoupeny plnokontaktní bojové sporty jako 

např. Kick-box, Thai-box, box. K dalším nejvíce aktivně provozovaným bojovým 

systémům patří Vale-tudo, Karate, Judo, Aikido a MUSADO MCS. 

 

 Všichni instruktoři výcviku shodně uvedli, že služební přípravu na použití 

donucovacích prostředků provádí pouze 8x za rok, tak jak jim nařizuje ZPPPč. 4/2009 

tuto přípravu provádět a to  minimálně 8 x do roka resp. 60hodin.  Současně  v tento 

den, policisté absolvují i ostré střelby. Tudíž na celý výcvik v použití donucovacích 

prostředků zbývá  čas kolem 3 hodiny (musí se vzít v úvahu doprava na místo konání 

výcviku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTVS UK - Vojenský obor  Diplomová práce 2010 
    



  Strana 49  

0

1

2

3

4

5
R

ok
yc

an
y

P
lz

eň
 J

ih
 a

 S
ev

er

Ji
čí

n

T
ru

tn
ov

Ja
bl

on
ec

 n
. N

is
ou

Č
es

ký
 k

ru
m

lo
v

T
áb

or

Je
se

ní
k

P
ře

ro
v

B
er

ou
n

K
ut

ná
 H

or
a

N
ym

bu
rk

R
ak

ov
ní

k

P
el

hř
im

ov

C
he

b

C
hr

ud
im

Ú
st

í n
ad

 O
rli

cí

M
os

t

Li
to

m
ěř

ic
e

B
rn

o 
m
ěs

to
 +

 v
en

.

V
yš

ko
v

F
rý

de
k-

M
ís

te
k

O
pa

va

U
he

rs
ké

 h
ra

di
št
ě

P
ra

ha
 I.

P
ra

ha
 IV

.

R
Z

J 
P

ra
ha

9.2 Grafické znázornění váženého průměru provedeného výzkumu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tento graf znázorňuje všeobecný názor na zavedení nového sebeobranného 

systému prezentovaného Policejním prezídiem Ministerstva vnitra (dále jen PP MV) se 

znázorněným váženým průměrem41, jehož výsledná hodnota vychází z  otázek 

položených při výzkumu. 

 Tyto otázky byly vytvořeny pomocí škálovaného systému odpovědí, kterým 

byla přiřazena čísla od 0 do 5.  Výsledkem je hodnota 3,1, která odpovídá souhlasu se 

změnou v profesní sebeobraně (ujednocení - zlehčení), ale s pochybami v technikách 

prezentovaných PP MV. 

 

0 Nebyli seznámeni s připravovaným systémem 

1 Naprostý souhlas (velká spokojenost s předvedeným systémem) 

2 Souhlas se systémem i technikami s menšími výhradami 

3 Souhlas s potřebnou změnou, ale s pochybami prováděných technik 

4 Nespokojenost – velké výhrady k prováděným technikám 

5 Naprostý nesouhlas – vymykání se realitě v použití u Policie ČR 

 

                                                 
41 Zobecňuje aritmetický průměr a poskytuje charakteristiku statistického souboru v případě, že hodnoty v 
tomto souboru mají různou důležitost, různou váhu. Používá se zejména při počítání celkového 
aritmetického průměru souboru složeného z více podsouborů. 
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ANO 
 8 575; 30% 

policistů

NE 
20 387, 70% 

policistů    

9.3  Grafické znázornění celkového výsledku  prováděných přezkoušení 

z fyzické připravenosti  pro rok 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z tohoto grafu lze jasně vyčíst podíl provádění přezkoušení  z fyzické přípravy  

v roce 2010. K tomuto šetření jsem přistoupil z důvodu zjistit od  jednotlivých Okresních 

ředitelství Policie v celé České republice snahu o zvýšení fyzické kondice, která je 

jednou z nejdůležitějších složek profesní sebeobrany. 

Nepochopitelným zůstává zjištění, že PP MV v roce 2009 zrušilo plošně 

provádění prověrek z fyzické přípravy a zároveň i prověrky z používání donucovacích 

prostředků pro skupiny 2, 3 a 4 služební přípravy (viz. kapitola 4.1.).  Dle informací 

z jednotlivých okresů bylo zjištěno, že  motivace příslušníků policie se fyzicky 

zdokonalovat, je díky tomuto nařízení na velmi malé úrovni. Tímto dochází 

k ustavičnému poklesu fyzické připravenosti jednotlivých policistů. To se odráží i 

v dalších jejich činnostech jako je např. použití donucovacích prostředků, střelecká a 

taktická příprava. Jedinou prověrkou kterou policista musí projít jednou za rok jsou 

střelecké prověrky a písemné přezkoušení z použití donucovacích prostředků. 

Jedinou nadějí ve zlepšení této neutěšené situace jsou samotná Krajská i 

Okresní ředitelství Policie ČR. Je v pravomoci každého ředitele kraje i okresu vyhlásit 

provádění prověrek jak z fyzické připravenosti, tak i prověrky z použití donucovacích 

prostředků. Tuto cestu využily pouze tři krajská a pět okresních ředitelství (viz.  příloha 

č.1), která vyhlásila pro tento rok 2010 provádění fyzických prověrek. Prověrky 

z použití donucovacích prostředků  vyhlášeny nebyly v žádném kraji.  

Jediní kdo  provádějí prověrky ze všech policejních činností jsou policisté 

zařazeni v  1.skupině služební přípravy (kapitola 4.1) spolu se Školským  policejním 

střediskem.  
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10 Návrh obsahu   základních   prvků 
sebeobranných technik pro nácvik a použití 
donucovacích prostředků 

  

 Základní techniky profesní sebeobrany by měly splňovat několik parametrů pro 

jejich užití v reálném boji.  

 měly by obsahovat takové techniky, které nejsou složité na pohyb a dají se brzy 

zapamatovat (pro koordinačně slabší jedince) = snadná časově nenáročná 

naučitelnost 

 neměly by být fyzicky náročné, ale zvládnutelné všemi (žena x muž, starší x 

mladší, velký x malý….) = dostupný pro všechny 

 musí počítat s tím, že boj nebude probíhat v ústroji do tělocvičny, ale ve 

služební ústroji tj. polobotkami s tesilovými kalhotami až po kanady 

s kombinézou, neprůstřelnou a taktickou vestou a to vše s výzbrojí kolem pasu 

popřípadě se samopalem zavěšeným na rameni = přizpůsobení se 

skutečným podmínkám 

 techniky by měly být prověřené (tradiční bojová umění a sporty s dlouholetou 

tradicí) 

 udržitelnost = musí být dán dostatečný prostor pro opakování technik 

realizované v gesci jednotlivých útvarů Policie ČR 

 

 Teprve po dokonalém zvládnutí "klasických" technik postupně přejít k jejich 

užitým - aplikovaným verzím a od těchto přejít k modelovým situacím. Pouze tato cesta 

zaručuje dokonalé zvládnutí a především účinnost technik ve všech aspektech. 

 

CÍL služební přípravy v používání donucovacích prostředků 

 Ovládnutí takových pohybových dovedností, které policistovi umožní, v rámci 

jeho kompetencí, zvládnout úspěšně služební zákrok, zvýšit svoji osobní 

bezpečnost a tím zlepšit kvalitu služebního zákroku. 

 Dovednosti ovládnout natolik, aby policista mohl pružně, automaticky i 

optimálně reagovat na měnící se situaci a podmínky během služebního 

zákroku. 

 Vybudovat u policisty pocit zdravé sebedůvěry, na jejímž podkladě bude 

schopen řešit náročné stresové situace, které s sebou výkon služby přináší. 
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10.1  Postoj (bojový postoj, střeh, obranný a útočný postoj, boční…) 

Je jednou z prvních základních technik každého bojového umění, sportu, ale i 

každodenního života neboť musí tělu zajišťovat správnou rovnováhu a stabilitu. U 

bojových sportů musí účinně využívat energii nohou a zajišťovat plynulost pohybu těla 

(přesouvání, zaujmutí jiného postoje..), aby mohly být dostatečně provedeny všechny 

známé techniky obrany a útoku. Takovýto postoj by měl v prvé řadě vycházet z tzv. 

přirozeného postoje, který je podmíněn i biomechanickými poměry těla. Zpravidla se 

takového postoje dosáhne vykročením jedné nohy vpřed – přední špička vytočena 

mírně dovnitř, rovnoměrné rozložení hmotnosti těla na obě končetiny, chodidla od sebe 

vzdáleny na šířku ramen, kolena mírně pokrčena a trup by měl být vytočen slabší 

stranou k útočníkovi (z důvodu oddálení zbraně od útočníka a popřípadě její jištění). 

Dále rozeznáváme postoj útočný – pro rychlejší změnu postavení a postoj obranný – 

k zablokování protivníkova pohybu. 

V policejní praxi je běžně užíván termín základní postoj pro komunikaci 

s osobami, který splňuje  již uvedená pravidla, neměl by však  naznačovat naši bojovou 

připravenost (ruce jsou volně podél těla, nebo vykonávají jinou činnost), neboť by mohl 

přispět k narušení komunikace s osobou popřípadě razantnějšímu zahájení útoku ze 

strany útočníka. V každém případě tento postoj musí splňovat požadavek rychlé 

obranné akce.  

Bojový postoj v sebeobraně se od základního odlišuje plným nasazením  rukou, 

které jsou v krytu před tělem. Tento postoj nelze striktně předepsat, tak jako je tomu u 

„klasických“ postojů v bojových sportech, přesto musí splňovat některé obecné 

zásady42: 

1. zajistit dobrou stabilitu 

2. nerovnoměrné rozložení těla na obě končetiny, kolena jsou mírně 

pokrčena 

3. musí umožnit účinnou obranu i útok 

4. musí být dostatečně mobilní 

5. pozice horní poloviny těla musí být taková, aby soupeři nabízela co 

nejmenší cíl 

6. maximálně rychlé zastavení útoku a přechod do útoku 

7. paže jsou připraveny v bojovém střehu 

8. bez předklonů a záklonů těla 

                                                 
42 KLUZ, A. Technika úderů, kopů a krytů :  Metody a prostředky nácviku .II.  OTPS MV, Praha : 1996 
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„Je nutné si uvědomit, že bojový postoj není statickou záležitostí, ale v průběhu 

sebeobranné situace se neustále mění. Při nácviku je však nutné začít cvičit statickou 

formu, tak aby si každý cvičenec měl možnost najít a vyzkoušet svůj bojový postoj42.  

Postoje jsou výchozí podmínkou pro uplatnění dalších technik paží nebo dolních 

končetin.  

Přemísťování v bojovém postoji při provádění základních technik boje zblízka 

by se opětně  mělo  řídit podle určitých pravidel, kterými jsou:  

 jít tam kam je vidět 

 nezvyšovat těžiště  

 při úderech a kopech využívat pohyby boků, neboť jen tak se dá využít 

síla celého těla 

 uvědomování si vlastního těžiště 

V policejní praxi je základního a bojového postoje  nejvíce využíváno ve 

střelecké přípravě, neboť nám tento postoj zajišťuje pevné statické a stabilní postavení 

pro následnou střelbu. Všeobecná zásada je, že čím je postoj nižší, tím je zpravidla 

stabilnější, zatímco vyšší je zase pohyblivější. 

 

10.2  Techniky pádů 

Jsou nejen formou ochrany padajícího těla, ale ve svém plném významu i 

zrcadlem pohybových schopností jedince. Pokud cvičenec není schopen správně a bez 

subjektivních nepříjemných pocitů padat, ztrácí jistotu v pohybech svého těla a část 

jeho pozornosti poutá obava z důsledku možného vlastního pádu43,  tím bude samotný 

boj ochuzen o plné nasazení. Znalost pádových technik může zabránit mnoha 

nebezpečným úrazům jak v profesním tak civilním životě a dále je důležitou součástí 

porazových technik a bez jejich znalostí by se nemohli nacvičovat.  

 

Druhy pádů podle pohybu těžiště: - pád vpřed  skulením 

            - pád vzad                             

            - pád stranou                         

Kontrolovaný pád a 
okamžitý návrat do 
bojového postoje. 

 

Nacvičování technik pádů by mělo probíhat po řádném rozcvičení a zahřátí 

organismu  v úvodní části výcvikové hodiny a první pokusy na měkkém povrchu  

z nízkých poloh. Po jejich zvládnutí se může přejít k nácviku na tvrdším povrchu (po 

                                                 
 
43 Fojtík, I. BUDÓ – Moderní japonská bojová umění.  Praha : Naše vojsko,  2001, str. 67. 
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vyčištění místa od kamenů a jiných drobností, které by mohly způsobit úraz). 

Využití pádových technik v boji zblízka44: 

 Při ztrátě rovnováhy 

 Pro sebrání zbraně 

 Pro změnu pozice při střelbě 

 Při seskoku z výšky 

 Pro rychlé skrytí za překážku 

Pády jsou výborným prostředkem 
pro získávání prostorové orientace 
a  sebedůvěry.  
Na techniky pádů lze navázat  
tasení zbraně a pevné zafixování 
střelecké polohy.   Úhybné manévry 

 Pro překonání překážky 

 

 

10.3  Techniky krytů (blokování) 

Jsou obranné techniky paží a slouží k odražení protivníkovy útočící končetiny 

(horní nebo dolní). Kryt lze  provést také dolní končetinou, avšak s výraznějšími nároky 

na stabilitu a obratnost. Je pravdou, že praktické využití krytů je velmi obtížné, i když 

nabízejí velmi pestrou škálu obran.  Kryty ve své klasické podobě, kterou známe 

například z karate či jiných bojových sportů jsou výbornou tréninkovou metodou 

k tomu, jak se naučit zákonitostem pro úspěšné zvládnutí blokování útoků45. I přes to, 

že jsou kryty ve většině případů napadení použity na prvním místě, tak se u policie 

nikdy nenacvičovali. 

Rozdělení krytů45: Měkké kryty  –  plynulý pohyb s měkkým vychýlením útočníkova 

úderu    nebo kopu s využitím jeho vložené síly do útoku.  

                              Tvrdé kryty – jejich dominancí je dynamický pohyb s  tvrdě 

nekompromisním vychýlením protivníkova úderu a kopu a někdy až 

s cílem zlomit útočníkovi končetinu. 

 Tyto kryty jsou prováděny většinou s pohybem (úhybem) celého těla vpřed, 

vzad do stran,  neboť se tím kryt jistí (únik z pohybu) a dostává se mu větší energie, 

rychlosti a síly. 

 

Nejčastěji dochází ke krytí horní končetinou, kde krycí dopadovou plochou je 

v největší míře předloktí (intuitivně se kryje hlava), malíková hrana a  dlaně (v lepším 

případě patka dlaně). Krytí dolní končetinou se převážně kryjí útočníkovi kopy  tzv. 

protikopem, kde krycí dopadovou plochou je holení kost, koleno nebo chodilo. 

                                                 
44 VÁGNER, M.  K teorii boji zblízka.  Praha : Univerzita Karlova, 2008, str. 39-40. 
45 MUSIL, O.  Metodika nácviku donucovacích prostředků  II. Praha : OTPS MV, 1996, str. 45. 
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Dělení podle zóny krytu:  

 Horní pásmo (hlava, obličej, krk) – kryjí se údery vedené z hora na hlavu a 

údery vedené přímo na obličej a krk. Kryt se provádí vnější stranou předloktí a 

útok se převádí do stran mimo hlavu nebo nad hlavu. 

 Střední pásmo (přední strana trupu) – obsahuje dva kryty. Vnější kryt je veden 

z vnějšku směrem dovnitř a ke krytí se používá svalová část předloktí na straně 

ulny. Vnitřní kryt je veden z vnitřku směrem ven a kryje se vnější částí předloktí 

jako u krytu horního pásma. 

 Dolní pásmo (genitálie, podbřišek, horní část stehen) – jde především o sražení 

kopů vnější i vnitřní částí předloktí, které jsou vedeny na toto pásmo současně 

s úhybným pohybem těla (vzad, do strany, vpřed nebo v kombinaci). Pohyb těla 

je důležitý z důvodu silové převahy dolní končetiny. 

Důležitou součástí provedeného krytu je jeho načasování a přesnost. 

 

10.4  Úderové techniky rukou 

Hlavním úkolem úderů je zasažení a následné vyřazení útočníka z boje.  Síla je 

v lidském těle produkována svaly. Svaly, které se podílejí na pohybu, musí být 

koordinovány správným způsobem. Je nedostatečné provádět úder pouze paží. Klíčem 

k provádění rychlého úderu je zapojení co možná největšího počtu svalů. Zvláště silné 

svalové skupiny v oblasti břicha, spodní částí zad a boků musí být účinně využity46.  

Tyto svaly lze využit následujícími způsoby: -  vytočením těla (vytočením boků do 

techniky) 

- přenesením hmotnosti do úderu (přemístěním) 

Neméně důležitou roli má také uvolněnost před a po provedeném úderu. 

Jestliže je sval napjat před provedením pohybu, tak následuje: napětí – uvolnění – 

kontrakce. Pokud je sval relaxován, může bezprostředně provést kontrakci a pohyb je 

rychlejší. Po provedení pohybu je nutné opět se vrátit do uvolněného stavu, aby bylo 

tělo připraveno k provedení dalšího pohybu47. 

 

Druhy úderu:  

Přímé údery (direkt)– jsou prováděné vytrčením paže vpřed po nejkratší 

přímce směrem k protivníkovi se sevřenou pěstí (dotočená a nedotočená) nebo patkou 

dlaně (na bradu, obličej, hrudník (nejlépe solar plexus) a oblast břiha).  

                                                 
46 MUSIL, O.  Metodika nácviku donucovacích prostředků  II. Praha : OTPS MV, 1996, str. 51. 
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Obloukové údery (hák) –  jsou prováděny po oblouku (křivce) ze strany na 

střední vzdálenost. Jde o velice silný úder, neboť se na jeho síle podílejí zádové svaly 

a sval trapézový (celé rameno). Jejich nácvik by měl začít až po dokonalém zvládnutí 

úderů přímých. Místa na která směřuje jsou: spodní čelist, lícní kost či žebra. 

 

Údery loktem – jsou prováděny na velmi krátkou vzdálenost a většinou směřují 

na horní část těla (krk, hlava). Tyto údery patří k nejtvrdším technikám a dají se využít i 

jako protiúder. Nevýhodou úderu loktem patří odkrytí velké části hrudního koše.  

Navolňovací údery – slouží k odvedení pozornosti a ke  krátkodobé eliminaci 

činnosti útočníka využitím tlaku, úderové techniky nebo kopu na citlivé místo a tím 

získání času na okamžité provedení sebeobranné techniky pro překonání jeho odporu. 

Razance kopu či úderu u navolňovacích technik není nutná . 

Samozřejmě existuje celá řada dalších úderů (seky, zvedák, švihové údery 

zápěstím..), ale v prvé řadě je potřeba zvládnout shora uvedené základní údery a až po 

jejich zvládnutí a časovému prostoru je možno pro zpestření výuky zařadit i jiné údery.  

 Samotné trénování základních úderů se neobejde bez utužování úderových 

ploch a zpevněného zápěstí. K tomuto účelu je vhodné při cvičení používat různé 

tréninkové úderové pomůcky (lapy, boxovací pytle, rukavice) a při posilování volit kliky 

na kloubech, prstech a malíkových hranách.  

Když dojde k nárazu úderu na podložku cíle, dochází k šokovému nárazu, 

stejné množství energie, síly se však vrací do ruky , která je přenáší směrem do těla 

(princip akce a reakce). Proto je nutné, aby v okamžiku nárazu techniky byly svaly 

zpevněny a aby tak byly schopny vstřebat energii reakce48. 

 

10.5  Úderové techniky kopů 

S ohledem na délku a sílu dolních končetin patří kopy mezi  velmi účinné 

techniky bojových sportů.  K jejich správnému provedení je však zapotřebí správný 

postoj, který nám zabezpečí velmi dobrou stabilitu. Neméně důležité při nacvičování 

kopů je protažení svalstva  a kloubů dolních končetin, které nám zaručí lepší 

pohyblivost a prevenci proti úrazům. 

O účinnosti kopů oproti úderům na lidské tělo není pochyby, ale jejich použití ve 

skutečné boji se omezuje ve většině případů na oblast dolního a začátek středního 

pásma (břicho), neboť rozsah kopů je omezen udržením rovnováhy během kopu, 

kloubní pohyblivostí (zvýšením svalového tonusu se zvýší tuhost svalů) , výstrojí a 
                                                 
48 MUSIL, O. Metodika nácviku donucovacích prostředků  II. Praha : OTPS MV, 1996, str.56. 
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výzbrojí, kterou  má každý policista na sobě. Nespornou výhodou je i síla dopadu kopu, 

která je umocněna botou s tvrdou podrážkou (v přímém výkonu většinou „kanadou“). Z 

 taktického hlediska využívá momentu překvapení, neboť kop je upřednostňován 

v menší míře než úder a dále lepším zasažením nekrytých partií dolního pásma 

(kolena, holeň). Vysoko vedené kopy mají velkou nevýhodu v tom, že jsou technicky 

náročnější, vyžadují výbornou kloubní pohyblivost, jsou pomalejší a hrozí ztráta 

stability.  

Druhy kopů, které by měli být součástí služební přípravy: 

10.5.1   Kop přímý 

 Reflexní kop47  - jde o velmi rychlý švihový kop špičkou do holeně (nebo 

rozkroku) na kratší vzdálenost. V provedení s plynulým pohybem vpřed se 

velmi těžko dá zpozorovat. Proveden může být zadní nohou za pohybu nebo 

přední  a  zadní nohou z místa. 

 Kop na kolenní vazy  - je kop na útočníkovy kolenní vazy a holenní kost. 

Provádí se ze zadní nohy (možno je i za pohybu jako u kopu reflexního) 

s mírným nápřahem kolene a vytrčením chodidla proti kolenu soupeře. Celá 

kopající končetina musí být podpořena kyčelními klouby a přenesením váhy 

těla ve směru kopu. Úderovou plochou je buď vnitřní strana chodidla a v lepším 

případě pata.  

 Přímý kop vpřed  - směřuje na útočníkovi slabiny, stehna nebo břicho. Je 

proveden z  nápřahu zvednutého kolene a  samotná technika je prováděna 

vytrčením nohy vpřed po přímce. Opětovně musí být kop podpořen rotací 

 v kyčelním kloubu, kdy energie směřuje ve směru kopu. Úderovou plochou je 

pata popřípadě celá plocha chodidla. Stojná noha je na celé ploše chodidla 

z důvodu lepší stability a účinnějšího provedení kopu. V případě správně 

provedené techniky má tento kop dobré zastavovací účinky.  

 

10.5.2 Kop obloukový 

V boji zblízka se tento kop využívá především na útočníkovy kolenní šlachy 

nebo na svalový úpon stehenního svalu. Úderovou plochou je nárt, dolní část holeně 

nebo špička boty. Kop by měl být veden po vnějším oblouku shora – dolů, po zasažení 

cíle stále pokračovat ve směru ataku, aby došlo k narušení stability útočníka. 

V bojových sportech jde o velmi populární kop známý jako „Low Kick“ zejména 

v Kickboxu a Thajském boxu pro jeho devastující účinky. 

 

                                                 
47 PERNETSKÁ,  S. Inteligentní sebeobrana pro ženy. Praha :  Edice Budo, 2010,  str. 65. 

FTVS UK - Vojenský obor  Diplomová práce 2010 
    



  Strana 58  

10.5.3  Kop stranou 

Jedná se o velmi tvrdý kop, který se hlavně využívá k zastavení postupujícího 

útočníka. Je možné ho provádět zadní nohou (větší razance kopu) nebo nohou přední 

pro pohotovější kop. Zásahovými plochami je holeň, koleno, stehno nebo spodní část 

středního pásma (dolní volná žebra, břišní stěna a podbřišek).   

V bojové postoji je stranový kop veden  především kopem do strany nebo před 

tělo s vytočením stojné nohy a bokem k útočníkovi. Úderovou plochou je malíková 

hrana, pata a  případě bot celá plocha podrážky. 

10.5.4  Kop kolenem 

Je dynamický pohyb podpořený silou celého těla, které prudce vyráží vpřed a 

zpravidla je prováděn v kontaktu s útočníkem. Na celém pohybu se výrazně projevuje 

práce boků a horních končetin, které útočníka tlačí do pohybu proti kolenu. 

 

K samotnému nácviku kopů by se mělo přejít až po dokonalém zvládnutí 

základní bojových postojů a přemísťování v nich.  Začátky se provádějí ve statických 

polohách a až po té se přechází ke kopům za pohybu. Důležitým tréninkový 

prostředkem stejně jako u úderů jsou různé prostředky (velké úderové lapy a  boxovací 

pytle), které pomáhají k odstraňování špatných návyků jako je zastavování kopu před 

cílem dopadu (kop musí  pokračovat až za dopadovou plochu). 

 

10.6 Páky, znehybňující  a odváděcí techniky  

Páčení je pohybová činnost, při níž je některá kloubní část těla útočníka 

uváděna do nepřiměřené a tudíž bolestivé polohy. V  policejní praxi se využívá páčení 

zejména na části kloubů horní končetiny, kdy je osoba pákou svedena na zem, pákou 

na zemi připravena k poutání a následně je pod pákou i odvedena. Z hlediska 

mechanického působení se v prvé řadě jedná o48:      -  ohyby v různých kloubech za 

hranici normální pohyblivosti 

- rotace (kroucení) části končetin 

- ohyby přes vloženou překážku (noha do kolenní jamky) 

- kombinace jednotlivých způsobů páčení 

 

Zásady pro uplatnění páky:   

- ve většině případů nasazování páky je potřeba provést 

navolňovací úder či kop (větší, čím silnější je útočník) 

                                                 
48 MUSIL, O.  Metodika nácviku donucovacích prostředků  II. Praha : OTPS MV, 1996, str.37. 
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- páku je možné nasazovat plynulým tahem (zásadní pro výcvik) 

nebo trhnutím 

- je třeba ji nasadit do krajní polohy a pak jen kontrolovat 

Jestliže páčení překročí hraniční mez, může dojít k distorzi, případně luxaci 

kloubu, což znamená vážné poranění, někdy i s trvalými následky. Páka zastavená na 

hranici poškození kloubu slouží pouze k blokování (znehybnění) protivníka, případně k 

odebrání zbraně. Po uvolnění páky je však protivník ve většině případů schopen 

bojovat dále. 

           Pro policejní účely bohatě postačí následující dvě páky na zápěstí, jedna 

znehybňující technika na ležícího pachatele a jedna páka odváděcí. Před začátkem 

provádění pák při cvičení je důležité rozcvičit  klouby a dohodnout se na signálech při 

bolestivém páčení. 

 Páka na zápěstí (výkrut zápěstí – zvratka)  – je možno ji nacvičit v poměrně 

krátkém čase. Lze jí využít jak k odebrání zbraně, tak i k prostému povalení 

soupeře na zem s dopadem na záda. Vlastní páčivý pohyb zápěstí je kombinací 

flexe a vnější rotace. 

 Páka na zápěstí (lámání zápěstí) vnitřní – též jednoduchá na naučení a 

slouží k povalení útočníka na břicho nebo do kleku podle směru a délky 

působící síly. 

 Páka na zápěstí v leže na břiše (znehybňující) – zafixování hřbetu ruky o 

břicho se současnou fixací lokte mezi nohy. Možnost lehkého zvyšování tlaku 

na zápěstí mírným podřepem. Výhodou této techniky jsou volné ruce, které si 

mohou v kliku připravit pouta. 

 Páka na rameno (odváděcí klíč) – páka za zády útočníka s ohnutou paží  

v lokti a jištěna policistovou rukou a zapřeným loktem o trup policisty. 

K úplnému zafixování je použita volná ruka policisty, která jistí hlavu útočníka. 

Tato páka se dá použít na ležícího i sedícího pachatele, neboť umožňuje jeho 

snadné odvedení.  Zároveň slouží i jako základní  technika  pro obušek 

s příčnou rukojetí (tonfu), která nahrazuje založenou ruku. 

Po zvládnutí všech těchto samostatných technik se mohou nacvičovat v jednom 

celku. Od svedení pachatele na zem pákou na zápěstí (vnější nebo vnitřní), přes 

znehybňující páku na zemi  s následným poutáním, až po odvedením pomocí  páky na 

rameno (v odváděcím klíči).   
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10.7  Porazové techniky 

Jedná se o techniky ve kterých je hlavním úkolem vychýlit protivníka a zbavit jej 

tak rovnováhy a možnosti útočit. Správné vychýlení umožní úspěšně zaútočit chvatem i 

na podstatně silnějšího a těžšího protivníka.  Mezi všeobecně platné zásady pro 

provádění přehozů platí49:     -  zpočátku cvičit na měkkém povrchu 

- neustále dbát na správný úchop, postoj, pohyb, obraty, 

vychylování 

- zapojovat celé tělo, pohyb boků, otáčet hlavu ve směru hodu 

- s postupem osvojování techniky klást důraz na rychlost 

prováděné techniky 

- střídat partnery při cvičení (různé výšky a váhy) 

- techniky provádět až po zvládnutí pádových technik   

- snažit se plynule spojovat fáze vychýlení a nástupu v jeden celek 

Přehoz přes nohu – je pro nácvik velmi jednoduchý a rychle osvojitelný. Základem je 

dobrý a pevný úchop ruky útočníka s následným obratem obránce o 180° a se 

současným stržení útočníka přes nastavenou nohu dojde k jeho pádu.  

 

Poraz se zadržením obou nohou útočníka se provádí buď ze předu nebo ze zadu a 

jde v podstatě o chycení obou nohou a následným porazem tělem (ramenem).  

 

 

Dále je potřeba proškolit policisty v používání přiděleného obušku s příčnou 

rukojetí  (dále jen tonfa), ukázat jim technicky a metodicky správný nácvik jednotlivých 

základních prvků využitelných pro služební zákrok.  

 

10.8  Tonfa 

Původ této populární zbraně je zemědělský a teorie vypráví, že sloužila na 

Okinawě jako odnímatelná rukojeť mlýnského kamene na rýži a obilí. 

Jako donucovací prostředek umožňuje policistovi, který ji dovede přiměřeně 

ovládat, užít širokou škálu krytů a úderů, které mají takovou variabilitu, jakou klasický 

(gumový) obušek nemůže mít. Umožňuje efektivnější využití síly policisty a ve své 

podstatě má i velký psychologický efekt na potencionálního útočníka (vyvolává útlum 

agresivity => hrozba razantnějšího zákroku) a zvyšuje sebevědomí policisty50. 

 

                                                 
49 KLUZ, A. Metodika nácviku donucovacích prostředků I. Praha :  OTPS MV, 1996, str. 45. 
50 HOTOVEC, V.  Metodika nácviku donucovacích prostředků III. Praha : OTPS MV, 1996, str. 22 
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Výhody tonfy:       -     bezpečné blokování úderu tvrdým předmětem (tyč, pálka..) 

- velké množství prováděných technik (údery všemi konci tonfy, 

protáčení, hákování, podmetení dolních končetin, klíče na paži..) 

- velký dosah 

- malá váha 

 

Jako jedinou nevýhodu tonfy spatřuji pouze v její neskladnosti (oproti teleskopickému 

obušku), která  je ovšem zdaleka vyvážená jejím univerzálním použití.  

 

Úkolem výcviku používání tonfy je naučit policisty jejímu50: 

 Nošení – umístěna tak, aby byla snadno k dosažení a přitom nebránila 

policistovi v pohybu. 

 Úchop – chycení za příčnou rukojeť nebo za delší či kratší rameno (rukojeť pro 

obuškový úchop), trénování na obě ruce. 

 Vytažení – rychle a jisté vytažení jako výchozí předpoklad účinného řešení 

situace 

 Úderové techniky  -  Máchnutí (horizontální a vertikální rotace) 

- Údery vycházejí ze základních technik (kapitola 10.4.) – 

přímý úder, úder vzad, úder příčnou rukojetí, úder nebo tlak 

tělem tonfy 

- Seky (nejvyužívanější) -  největší energie tonfy je na jejím 

konci 

- Kryty vychází se ze základních technik (kapitola 10.3) a 

podle způsobu držení rozeznáváme kryty s držením jednoruč 

a obouruč 

 Odváděcí techniky – odváděcí klíč stejnostrannou paží (viz kapitola .6. 

odváděcí klíč) 

 

10.9  Souhrn kapitoly 10. 

 Tyto základní techniky (tzv. průpravné cviky)  budou dostačující pro výcvik 

policistů zařazených ve 2. skupině služební přípravy (viz. podkapitola 4.1.1.). Teprve 

až po jejich zvládnutí je možné přistoupit k výuce nadstavbových technik úderů, kopů, 

hmatů, chvatů dle zkušeností jednotlivých instruktorů výcviku, k sebeobranným 

technikám ve dvojicích, nebo naopak pro zpestření výuky vycházet ze sebeobranné 
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techniky a tu si rozfázovat na základní technické prvky, které  budou jednotlivě 

trénovány, podle toho s jak vyspělou skupinou cvičenců bude výcvik probíhat. 

 Dobré zvládnutí základních forem technik je předpokladem pro využití jejich 

vzájemných kombinací, variant a řešení náročnějších sebeobranných situací. To vše je 

podmíněno soustavným a pravidelným výcvikem, kde jsou příslušné dovednosti a 

návyky rozvíjeny a upevňovány51. 

 

Pro 1. skupinu služební přípravy  - budou základní formy technik uvedené 

v kapitole VII. obohaceny o další různé  údery, kopy, páky a pádové techniky, ale nic 

by se nemělo měnit na faktu, že k novým praktikám by mělo být přistoupeno až po 

dokonalém zvládnutí základních technik uvedených v této kapitole.  

 

Z reálné sebeobrany jsou pro profesní sebeobranu vybrány následující základní 

techniky52, které mohou být po jejich zvládnutí  obohaceny o další sebeobranné  

techniky: 

 

 vyproštění při úchopu za ruce zepředu 

 vyproštění při úchopu za oděv zepředu 

 vyproštění při odejmutí přes ruce a pod rukama zepředu a zezadu 

 škrcení zezadu a z boku předloktím 

 obrana proti kopu do rozkroku, úderu pěstí a úderu pěstí s uchopením za oděv 

 obrana proti hornímu úderu a přímému bodnutí tyčovou zbraní 

 obrana proti přímému bodnutí nožem 

  

Dalším obsahem výcviku pro 1. a 2. skupinu služební přípravy53 jsou základy 

poutání (vleže na zemi, ve stoje u stěny, v kleče, ve vozidle), které může být 

prováděno jak ve výcviku profesní sebeobrany (používání donucovacích prostředků), 

tak v  taktické přípravě i v „suchém“ nácviku střelecké přípravy se  současným 

 nácvikem úderových technik střelnou zbraní  a seznámením se steoretickými 

bezpečnostními opatřeními při úderu střelnou zbraní. 

 

                                                 
51 HOTOVEC, V. Metodika nácviku donucovacích prostředků  III. Praha : OTPS MV, 1996, str. 14. 
52 Příloha č.6 k ZPPP č. 4/2009 
53 Příloha č. 3 k ZPPP č. 4/2009 
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11  Metody vedení profesní sebeobrany 

Jediným cílem služební přípravy sebeobrany příslušníků policie je jejich 

příprava na efektivní a okamžité řešení fyzického napadení s maximální duševní a 

fyzickou odolností. Při výcviku sebeobrany jsou na policisty kladeny nároky jako na 

cvičence sportovního oddílu jakéhokoliv bojového sportu. Z tohoto důvodu je třeba 

všechny účastníky výcviku  připravit na zvládnutí technických prvků (základních 

sebeobranných technik uvedených v kapitole VII.), rozvíjení jejich fyzické (kondiční) 

úrovně a v neposlední řadě je připravit na zvládnutí psychických a  taktických faktorů, 

které jsou součástí každého střetného boje. Musí být připraveni zasáhnout proti 

pachateli trestného činu a v případě pachatelova napadení se efektivně bránit, aby 

služební zákrok byl doveden ke zdárnému  konci (zajištění osoby a její následné 

předvedení). 

Samotný výcvik  by měl být plánovitě řízený pedagogický proces s určenými 

cíly, úkoly, obsahem a metodami výcviku, které utvářejí celek. V závislosti na 

poznatcích profesní sebeobrany je možné tuto služební přípravu rozdělit do několika 

složek: 

 

 Sebeobranné dovednosti – a jejich využití ve cvičných (řízený boj) a 

skutečných podmínkách, kde se projevují jako  variabilní tvořivost, která je kreativním 

způsobem kombinována pohybovými akty a vychází z osvojené technické a taktické 

přípravy. 

 

 Pohybové schopnosti – „relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

k pohybové činnosti (z části vrozené) a v pohybové činnosti se také projevují. Do této 

složky patří schopnosti55“: 

- Vytrvalostní schopnosti – aerobní, anaerobní a silové 

- Silové schopnosti – absolutní, výbušná  a vytrvalostní 

- Rychlostní schopnosti – reakční, acyklická, cyklická a komplexní 

- Koordinační schopnosti – rovnováhová, rytmická, orientační, 

diferenciační 

Koordinační schopnosti tvoří hlavní podíl na profesní sebeobraně hlavně při nácviku 

základních technik. Ostatní schopnosti se postupně „nabalují“ a v konečné fázi tvoří 

jednotný celek. 

 

                                                 
55 DOVALIL, J., a kol. Výkon a trénink ve sportu.  Praha : Olympia, 2002, str. 17-18. 
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 Psychické schopnosti – hlavním úkolem je odstranit negativní působení 

psychogenních jevů projevujících se v průběhu tréninku a připravit policisty v co možná 

největší míře na možné skutečné situace při výkonu služby. 

 Současná praxe ukazuje, že pedagogický proces v průběhu služební přípravy 

nekoresponduje s jeho úkoly a cíly. Chyba může být jak na straně instruktora, který si 

výcvik nedokáže zorganizovat (příliš mnoho cvičenců, bez cíle výcvikové jednotky, 

špatné materiální vybavení..), tak na straně cvičenců, kteří výcvik chápou jako nutné 

zlo a tak i ke cvičení přistupují (chybí jim motivace, akční nasazení, tolerance a nechuť 

učit se něco co stejně nikdy předtím nepotřebovaly). 

 Celý výcvik by měl probíhat  na základě předem připravené cvičební jednotky,  

podle základních didaktických forem , postupů, cílů a s ohledem na kondiční i fyzické 

zákonitosti cvičenců.  Vše je ovšem podřízeno respektováním koordinačních 

pohybových návyků, které by měly  odpovídat stupni rozvoje cvičenců.  

 

11.1  Profesní sebeobrana jako proces motorického učení 

Motorické učení vychází ze znalostí a regulace lidského pohybu a jeho 

koordinace a dále z širších psychologických a fyziologických poznatků. Jeho cílem je 

prostřednictvím racionálních postupů vytvářet, zpevňovat a stabilizovat konkrétní 

struktury řídících a regulačních mechanismů pohybového jednání54.  

Pokud se policista ve služební přípravě sebeobrany nenaučí správně, rychle a 

účelně řešit pohybový úkon (sebeobrannou techniku), pak nedokáže zpravidla účinně 

využít těchto znalostí ani ve skutečném střetném boji. Osvojování, zdokonalování a 

stabilizace dovedností je zcela zásadní v systému profesní sebeobrany. 

 

11.1.1  Etapa počátečního nácviku (fáze osvojování)  

 V této fázi nácviku dochází k seznamování se s daným úkolem (úder, kryt, 

kop..), utváří se pohybové představy o technice, která je podpořena ukázkou a 

výkladem, čímž se utváří první ucelený obraz o pohybu, pochopení jeho postaty a 

smyslu jeho použití v sebeobraně. 

Následují první pokusy nácviku techniky označované jako hrubá koordinace, 

které zpočátku bývají nepřesné s mnoha chybami a nedají se v této podobě uplatnit ve 

střetném boji. Cílem je zvládnutí hrubé struktury nacvičované techniky v příznivých 

podmínkách. Je možno volit z několika variant pro nacvičování nového pohybu: 

                                                 
54 DOVALIL, J., a kol. Výkon a trénink ve sportu.  Praha : Olympia, 2002, str.74. 
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- nacvičovaný pohyb provádět v celku (znám jako komplexní 

postup používaný hlavně  u jednodušších technik) 

- po částech (znám také jako analyticko-syntetický postup, jeho 

výhodou je lepší procvičení jednotlivých technik) 

- kombinací (synteticko-analytický postup) – jedna technika je 

provedena samostatně a ostatní techniky jsou spojeny = vyšší 

udržení pozornosti a motivace cvičenců55. 

V této fázi osvojování by na cvičence neměl být vyvíjen tlak na zatěžování organismu 

po fyzické stránce, neboť svalově unavený a udýchaný člověk je stěží schopen plně se 

věnovat nacvičovaným technikám. 

 Zde jsou kladeny vysoké nároky na instruktora, který by měl zadání 

pohybového úkolu přesně formulovat, vyložit a následně předvést. V případě provádění 

složitých technik by měl k těmto technikám provést hlubší výklad s  ukázkou v jejich 

uzlových bodech. 

Didaktické metody seznamování s novou technikou56: 

 Vytváření motivační sféry – vytvořit vztah cvičenců k profesní sebeobraně 

(úpolové hry a soutěže, pocit překonání sebe sama, prožitek něčeho 

nového a neobvyklého…).  

 Ukázka – přesnost cvičení je vždy podmíněna představou o daném pohybu 

(ukázka přímá – provádí instruktor či cvičenec, ukázka nepřímá – 

videoukázka). Větší motivačním prvkem je sebejistá ukázka instruktora).   

 Metoda výkladu, slova, dotazování nebo rozhovoru – je použita ve 

všech etapách  systému profesní sebeobrany (dále jen SPS). Pokyny musí 

být stručné a výstižné. 

 Pozorování – záměrné řízení a organizované sledování pohybu, kdy se 

cvičenci učí kontrole a sebekontrole. 

 

11.1.2  Etapa prohloubeného nácviku (fáze zdokonalování) 

 Jde o zdokonalování již dříve nacvičovaných  technik. V procesu motorického 

učení  se jedná o jemnou koordinaci, která se projevuje ve zlepšování pohybového 

návyku a mizení větších nedostatků. Celková struktura pohybové dovednosti se 

postupně zlepšuje společně s vnímáním pohybu a zvětšováním koncentrace. Hlavním 

                                                 
55 VÁGNER, M.  K teorii boji zblízka. Praha : Univerzita Karlova, 2008, str. 87. 
56 KLIMKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělání. Ostrava : Ostravská 
Univerzita,  2005, str.13.  
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cílem této přípravy je definitivní zpevnění a stabilizace techniky jako předpokladu 

k jejímu efektivnímu využívání v tvůrčím jednání cvičence. Dosažená úroveň se 

projevuje  ve spojování jednotlivých částí techniky v jediný celek, v přesnosti a celkové 

plynulosti57. 

 V této fázi jsou již vyšší požadavky na zatížení  organismu, neboť dochází 

k opakovanému provádění technik u kterých se stabilizuje jejich dynamická struktura 

v souladu s energetickými požadavky.  

Ze strany cvičence by mělo docházet k sebekontrole nad prováděnými 

technikami, které by měli být provedeny s koncentrací na celý pohyb i s detaily pohybu 

(kontrola postoje, vytočení, uvolněnost..). 

 Instruktor by měl podávat cvičenci informace o průběhu jeho pohybu a 

případnou  konfrontací subjektivních pocitů sportovce. Dále by měl všechny motivovat,  

povzbuzovat a průběžně hodnotit. 

Didaktické metody nácviku s již známou technikou58: 

 Napodobení – je použita hlavně v  etapě počátečního nácviku prof. 

sebeobrany a jde o napodobení (imitaci) instruktora či kolegů majících 

zkušenosti s procvičovanou technikou. 

 Opakování – při nácviku nové pohybové dovednosti (techniky), základem je 

udržení motivace, vedení cvičenců k sebekontrole – vyhnout se bezduchému 

opakování. 

 Metoda pasivního pohybu – cvičenec neumí provést pohybový úkol jen na 

základě ukázky a výkladu. Instruktor přímo na něm upraví polohy a pohyby 

končetin a postoje tak, aby došlo k pochopení celé pohybové představy 

techniky. 

 Metoda pohybového kontrastu – instruktor provede techniku nejprve správně 

a pak špatně, aby cvičence upozornil na časté chyby a tím si upevnili svou 

představu o učené technice. 

 Řešení samostatného úkolu – instruktor zadá např.  způsob útoku a na 

cvičenci je, aby vymyslel pro něj nejlepší způsob obrany s dosud naučenými 

technikami či způsoby útoku v případě  použití cvičných úderových prostředků. 

 

11.1.3  Etapa zpevnění a dalšího zdokonalování (fáze stabilizace) 

                                                 
57 DOVALIL, J., a kol.  Výkon a trénink ve sportu.  Praha : Olympia,  2002, str. 174. 
58 KLIMKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělání. Ostrava : Ostravská 
Univerzita, 2005, str. 77. 
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Tato fáze završuje proces technické přípravy.  Dosahuje se zpevnění 

pohybových struktur v odpovídající diferenciaci provedení (automatizace – variabilita), 

technika se stabilizuje i v různých variantách provedení. Koordinace pohybů je na 

vysoké úrovni, všechny časové a dynamické parametry jsou sladěny, plně se uplatňuje 

vědomá kontrola. Řízení a regulace  pohybů,  včetně zpětných vazeb, funguje dobře59. 

To vše směřuje k úplnému zautomatizování pohybových struktur bojových technik, 

které se dále uplatňují v otevřené dovednosti (v samotném střetném boji), ve kterém se 

neustále mění podmínky útoku a obrany na které se musí odpovídajícím stylem 

reagovat (do této složky patří i prostředí, zátěž, přírodní podmínky, materiální 

vybavení…)60. 

Automatizace v reálné sebeobraně znamená provádění technik bez toho, aniž 

by se muselo přemýšlet o následně provedené technice. V průběhu boje dochází 

k odhadu chování útočníka a okamžité vybrání té či oné techniky závisí na 

zautomatizovaných pohybech získaných v průběhu dlouholetého tréninku a obsahu 

naučených technik.  

 

 

11.2  Didaktické principy ve  výcviku profesní sebeobrany (dále jen PS) 

Efektivita výcviku PS i jiných pohybových činností je přímo závislá na 

dodržování a uplatňování didaktických principů, které zkvalitňují samotnou práci 

instruktora. Základními principy jsou61:  

 Uvědomělost -  (viz. 11.1.1) – vytvoření kladného vztahu a motivace ke 

cvičení, pochopení podstaty, rozvoj iniciativnosti cvičence. 

 Názornost -  (viz. 11.1.1) – dělíme na vizuální, sluchovou, verbální, 

audiovizuální. Vybrané techniky provádět pomalu,  poskytnou k nim  takové 

množství informací, aby nedošlo k dezorientaci (mnoho informací x málo 

informací) cvičenců.  Důležitá je i zpětná vazba mezi instruktorem a žákem. 

 Trvalost – (11.1.2) – nové techniky jsou zařazovány do již probraných a tím 

dochází k neustálému opakování naučeného což vede k zažití technik 

(dlouhodobá paměť) a dochází k automatizaci pohybu.  

 Přiměřenost – je spojována s objemem a obsahem rozvoje pohybových 

schopností. V cvičebním procesu je zapotřebí plynule přecházet: 

                                                 
59 DOVALIL, J., a kol. Výkon a trénink ve sportu, Praha : Olympia, 2002, str. 175. 
60 VÁGNER, M.  K teorii boji zblízka. Praha : Univerzita Karlova, 2008, str. 79-80. 
61 FIRST, R. Metody výcviku profesní sebeobrany. Praha :  CASRI, 2009, str. 285. 
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o od jednoduššího ke složitějšímu, 

o  od pomalejšího k rychlejšímu, 

o od naznačovaného ke skutečnému63 

Učení v celku 
a po částech… 

  

 V případě nacvičování složitějších pohybů je třeba nejdříve zvládnout 

průpravná cvičení, kterými se získávají správné tělesné a technické 

předpoklady.  Většina sebeobranných technik je dále z určité části vázaná na 

kondiční přípravu a při nesystematickém uspořádání cvičební jednotky může 

dojít k přetížení organismu, únavě či zranění62. V profesní přípravě by tento 

princip měl platit dvojnásob, neboť rozdílnost cvičenců (muž x žena, starý x 

mladý, tlustý x atletický..) je značná a v případě cvičení na „prahu svých 

možností“ pak po těchto lidech nemůžeme chtít plné soustředění na novou 

látku apod. 

 Variabilnost – reálná sebeobrana představuje jak techniky obrany a útoku, tak 

zejména psychologické aspekty, včetně verbální komunikace s útočníkem a 

zvládání stresových situacích. V SPS může být variabilnosti využito např. 

v proměnlivosti podmínek, což vede k oživení zaběhlého stereotypu, motivace 

cvičenců k další činnosti, ověří se využitelnost naučených technik  u kterých se 

ukáží chyby a naskytnou se nové cesty k efektnější obraně a útoku62. 

 

 K dalším didaktickým principům je možno zařadit: plánování, cílevědomost, 

emocionalita, jednota, individualita, systematičnost, návaznost, nárůst 

zatížení…. Pedagogickými principy s zabýval již J. A. Komenský, neboť i v dnešní 

době jsou jeho díla nevysychajícím inspiračním zdrojem u nás i ve světě. 

  

11.3  Sociálně-interakční formy ve výcviku profesní sebeobrany 

Vyjadřují vztah mezi instruktorem a cvičencem, nebo mezi cvičenci samotnými 

a úzce souvisí s organizováním výcvikové hodiny. Organizace cvičební jednotky má 

velký význam na průběh a efektivitu výcviku. Vhodné organizační formy nejlépe 

umožňují realizaci úkolů stanovených na výcvikovou jednotku. To je tím důležitější, čím 

početnější je cvičící skupina a čím rozdílnější jsou cvičenci ve své výkonnosti63. 

                                                 
 
 
62 FIRST, R.  Metody výcviku profesní sebeobrany.  Praha : CASRI, 2009, str. 288. 
63 FIRST, R., KRÁL, P. Průpravná cvičení v sebeobraně. 1.vyd. Praha : Policejní akademie ČR, 2002, 
str. 13. 
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 Hromadná forma - je charakteristická tím, že všichni cvičenci konají stejnou 

činnost pod dohledem instruktora. Jedná se především o nacvičování základních 

technik uvedených v kapitole VII. Dále je využita v průběhu přípravné části (rozcvičení) 

a v závěrečné části (kompenzační cvičení). Výhodou této formy je méně náročná 

organizace, všichni vykonávají na pokyn stejnou činnost = lepší bezpečnost. 

Nevýhodou je horší korigování a odstraňování chyb za asistence jednoho instruktora 

(podle počtu cvičenců). 

Rozmístění cvičenců:  Cvičenci stojí  řadách nebo jsou volně rozmístěni a instruktor je 

před nimi (všichni na sebe vidí), nebo je instruktor ve středu kruhu cvičenců (k 

některým je zády a nemá přehled). 

 

 Skupinová forma – rozdělení cvičenců do skupin podle věku, výkonnosti, 

pohlaví, hmotnosti, ve kterých plní různé úkoly. Tato forma vede k větší samostatnosti 

a aktivitě cvičících (kteří musí být disciplinovaní) s možností využití soutěživosti mezi 

jednotlivými skupinami. Nevýhodou bývá nedostatečná přehlednost instruktora o 

ostatních skupinách  pokud se věnuje jedné skupině.  

 

 Individuální forma – zadávání samostatných úkolů cvičencům podle jejich 

pohybových předpokladů. Individuální úkoly vedou k větší aktivitě a tvořivosti žáků64. 

Využívá se například ve formě konzultace technik. V civilním pojetí se jedná o 

předávání bojového umění z mistra na žáka. Negativním hlediskem cvičení jednotlivce 

je, že se vytváří jen malý vztah ke kolektivu, chybí stimulující vliv cvičenců a pro učitele 

je časově náročná. 

 

11.4  Výcvikové metody  profesní sebeobrany65 

Ve většině případů jsou sebeobranné techniky, cvičný úderový boj a volný 

cvičný boj nacvičovány ve dvojicích. Cvičenci si většinou vybírají z řad svých 

kamarádů, spolucvičence stejných tělesných proporcí (výška, váha) nebo kondice a 

dalších. 

V případě, že tyto dvojice spolu cvičí delší dobu, vytváří se mezi nimi důvěra, 

která může přerůst až v negativní důsledky pro výkonnostní růst (vzájemná výpomoc 

při různých technikách např. páčení, porazů, držení…, kdy figurant sám padá do 

                                                 
64 KLIMKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělání. Ostrava : Ostravská 
Univerzita, 2005, str. 46.   
65 FIRST, R. Metody výcviku profesní sebeobrany.  Praha : CASRI, 2009, str.297-299 . 
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porazových technik, útočník vede údery mimo tělo obránce, atd.. Z tohoto důvodu je 

nutné dvojice během cvičení obměňovat. 

 

11.4.1 Metoda střídání figurantů 

Figuranti stojí rozmístěni po cvičební ploše a na povel dochází ke střídání 

útočníků nebo obránců. Další možností může být postavení cvičenců v kruhu po 

dvojicích a opět na povel dochází ke střídání (po směru nebo protisměru hodinových 

ručiček).  

Tato metoda je vhodná pro procvičování základních technik (údery a kopy, 

páčení a jejich kombinace) či sebeobranných situací, v závislosti na technické 

vyspělosti cvičenců. 

 

11.4.2 Metoda střídání směn 

Jedni cvičí, druzí pozorují a analyzují technické provedení jejich cvičení nebo 

pomáhají zabezpečit cvičení. Tato metoda se může provádět při cvičných bojích 

vyžadujících více prostoru pro jednotlivé dvojice (polovina cvičenců odpočívá a po 

uplynutí určité doby se odpočívající vymění se zápasníky). 

11.4.3 Metoda kruhová 

Je založena na vytvoření skupin s konkrétním úkolem (tzv. stanoviště) a jejich 

střídání po určitém časovém úseku nebo počtu opakování. Tato stanoviště můžou být 

vytvořena pro nacvičování základních technik a modelových sebeobranných situací, 

nebo s kombinací rozvíjení fyzické kondice (vytrvalost, rychlostní vytrvalost, 

výbušnost…) s ohledem na technickou a fyzickou úroveň cvičenců a od toho by se měl 

odvíjet čas, odpočinek a počet kol. 

 

11.4.4 Metoda řízeného boje 

 Standardně střídavý útok  - jsou předem známy útočné techniky a neměnné 

pořadí v jejich provádění. Nejprve jsou prováděny zvolna a postupně se přidává 

na rychlost i energie a tím je vyvoláván fyzický a psychický tlak na obránce. 

V případě chyby se vrací zpět k pomalejšímu provádění. 

 Ohlašovaný útok – jsou stanoveny druhy útoku, ale obránce neví v jakém 

pořadí. Před samotným provedením útoku si útočník zvolí jednu ze 

stanovených technik a ohlásí ji obránci „KOP!“ a s menší časovou prodlevou 

(cca 1vteřina, ale může být i delší) techniku provede. Při chybě obránce začít 

od pomalejší podoby. 
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 Neohlašovaný útok – u pokročilých cvičenců. Jsou stanovené techniky a je 

pouze na útočníkovi, kterou techniku si zvolí a aniž by cokoli signalizoval, 

zaútočí. Z počátku při provádění útoků postupovat pomaleji (vhodnost používat 

ochranné protiúderové prostředky). 

 

11.5 Cvičný úderový boj66 

 Je nedílnou součástí každého bojového sportu a jedná se o kombinace 

základních sebeobranných technik (útočných a obranných) s využitím tréninkových a 

ochranných pomůcek (boxovací rukavice, chrániče trupu, holení, zubů, hlavy…). 

Druhy cvičných úderových bojů: 

 Stínový pohyb – provádění základních technik s imaginárním protivníkem 

 Trénink na cvičné cíle – využití úderných cvičných prostředků 

 Trénink ve dvojicích „Sparing“ -  na místě i za pohybu – využití všech 

naučených technik sebeobrany a jejich využití v boji. Zpočátku provádět tyto 

techniky pomalu bez kontaktu nebo s velmi lehkým kontaktem. Pro pokročilé se 

středním kontaktem. 

 Plný kontakt v profesní přípravě raději neprovádět z důvodu zranění a 

vyhrocení střetu mezi kolegy. Tuto metodu  zařazovat jen v případě použití 

 ochranných protiúderových obleků.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 VÁGNER, M.  K teorii boji zblízka. Praha : Univerzita Karlova, 2008, str. 53. 
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 12 Struktura cvičební jednotky 

 Cvičební jednotka musí mít pevný řád, na kterém je možno sestavit racionální 

program,  ve kterém se budou odrážet shora uvedené didaktické principy. 

K hlavním pravidlům, které je třeba dodržet  pro sestavení cvičební jednotky patří: 

 Cíl cvičební jednotky – seznámit, naučit, zpevnit,  zopakovat, zdokonalit, 

prověřit probrané a v neposlední řadě rozvíjet pohybové schopnosti a 

dovednosti.  

 Rozdělení cvičební jednotky – cvičební jednotka by se měla skládat ze čtyř 

základních částí (Úvodní, Průpravná – všeobecně rozvíjející, speciální, Hlavní, 

Závěrečná). 

 Přehlednost a srozumitelnost cvičební jednotky – přehledné uspořádání a 

členění cvičební jednotky od jednoduššího ke složitějšímu, od dílčích k vyšším 

cílům. Je výhodné používat různé cvičební pomůcky pro lepší pochopení a 

osvojení probrané látky. Je nepřípustné „skákat“ od jednoho tématu ke 

druhému bez logické návaznosti, neboť by mohlo dojít k nepochopení 

probraného učiva. 

 

 Při sestavování cvičební jednotky by se mělo vždy vycházet z určitých 

fyziologických, psychologických a pedagogických hledisek. 

 Správně volené postupy řešení výcvikového procesu přispívají ke zvýšení 

efektivity přípravy členů ozbrojených složek a účelnému využívání časových dotací 

stanovených na výcvikové jednotce.  
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13 Diskuse 

 S ohledem na cíl této diplomové práce, kterým bylo provést návrh koncepce a 

metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě příslušníků Policie ČR byl celý 

vědecký výzkum postaven zejména na velice obsáhlém průzkumu, jehož výsledek je 

shrnutý v kapitole 7. a  v příloze č.1 (kvantitativní část). Informace získané od 

instruktorů výcviků  ze všech okresních ředitelství Policie ČR nám dávají jasnou 

představu o profesní připravenosti policistů a to nejen v oblasti výcviku použití 

donucovacích prostředků (sebeobrany), ale i o prováděných prověrkách z fyzické a 

střelecké připravenosti a v neposlední řadě o prováděných prověrkách z používání 

donucovacích prostředků. Tento výzkum byl v prvé řadě proveden na 2.a 3. skupinu 

služební přípravy (dále jen SP), která tvoří hlavní „pracovní jádro“ celého policejního 

aparátu (viz. kapitola 4.1).  

  Vezmeme-li v úvahu, že zkoumaný vzorek zahrnoval 80 policejních okresních 

ředitelství a útvarů a tím pádem se vztahoval na více jak 28.960 příslušníků Policie ČR, 

tak výsledek  je velice reprezentativní.  

Závěrečná diskuze k této práci je postavena na následujících sedmi klíčových bodech: 

1. Malé zkušenosti policistů s profesní sebeobranou 

2. Čas vyhrazený pro přípravu použití donucovacích prostředků a profesní 

sebeobranu 

3. Systém prověrek 

4. Komentář k nově navrhované metodice Policejního presidia MV ČR 

5. Kvalita a dostupnost instruktorů a specialistů na profesní sebeobranu 

6. Základní navrhované techniky sebeobrany a jejich využití v přímém výkonu 

služby 

7. Metodika výcviku služební přípravy 

 Tyto výše uvedené body vychází především z několika měsíčního průzkumu a 

studia stavu současné situace u Policie ČR. 

1. Relativně malé zkušenosti s bojovými systémy 

Z celkového počtu 28.962 policistů, kteří byli zahrnuti v průzkumu je pouze 

3.312 z nich (to representuje pouhých 11% z celkového počtu policistů) schopno 

zvládnout prověrkové cvičení z donucovacích prostředků při jejich nácviku pouze 8x za 

rok. Tito policisté mají  zkušenosti a technické dovednosti z různých bojových systémů, 

které získali většinou před nástupem k policii. Dílčími a doplňujícími otázky bylo 

zjištěno, že tito policisté se bojovým systémům  většinou věnovali v době jejich 
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dospívání a to přibližně  v rozmezí mezi 13 až 18 lety, s dobou trvání této sportovní 

aktivity od 1 do max. 3 let. Co se týká samotného výcviku profesní sebeobrany 

(používání donucovacích prostředků) je s těmito příslušníky dobrá spolupráce, rychle si 

zvykají a osvojují si nacvičované techniky a jsou aktivními cvičenci při modelových 

sebeobranných situací. V současné době je profesní sebeobrana jedinou možností 

jejich dalšího rozvoje či udržení  bojových dovedností a možností získat nové praktické  

zkušenosti v oblasti racionální obrany a útoku. 

Pouhá 2%  policistů (592) se aktivně věnuje různým systémům boje. Pod 

pojmem aktivně, se rozumí samostatné zdokonalování kondičních schopností a  

technických dovedností v oblasti bojových sportů a umění minimálně 1krát týdně, nebo 

pravidelným navštěvování  tréninků v různých klubech se zaměřením na  boj zblízka. 

Tito policisté jsou ve výcviku profesní sebeobrany naprosto soběstační, nepotřebují 

dohled nad prováděnými technikami, neboť je mají z dlouholetého trénovaní zažité a 

zautomatizované. Je pravdou, že jejich techniky se mohou v různých detailech lišit od 

technik, které předvádí instruktor, ale jde o jejich zažitý a charakteristický styl, který by 

se jim neměl odpírat a násilím měnit s tím, že musí striktně  a přesně dodržovat 

procvičované techniky, které zrovna  předvádí instruktor.  

Nakonec poslední a nejpočetnější skupinu celých 87% (tj. 25.058)  tvoří 

policisté  bez jakýchkoliv zkušeností   a dovedností z bojových systémů, které by 

získali jinde než ve služebním poměru. Tito policisté se poprvé seznámili se 

sebeobrannými technikami ve školském policejním středisku při jejich nástupu k Policii 

ČR.  Jejich získané první zkušenosti a dovednosti v oblasti profesní sebeobrany jsou 

v současné době závislé pouze na služební přípravě, jejímž cílem je získání, udržování 

a prohlubování nadprůměrných  znalostí a dovedností v oblasti racionální obrany a 

útoku, včetně přidělených donucovacích prostředků všech policistů zařazených do 2 

skupiny SP. 

Ač jsme nebyli schopni zjistit jaký poměr by měl být cílový nebo jaké je srovnání 

v ostatních vyspělých státech či srovnání s dobou minulou v České republice (doposud 

na toto téma nebyly  zpracovány žádné dokumenty), tak na základě těchto údajů se 

lze domnívat, že výsledek by neměl být uspokojující.  

 Porovnání je možné pouze s 1. skupinou SP (viz. kapitola 4.1) a to konkrétně 

se Speciální pořádkovou jednotkou ( dále jen SPJ) hlavního města Prahy, kde 

z provedeného šetření (viz. kapitola 7. + příloha – tabulka Praha) je patrné, že 

zkušenosti s bojovými sporty má 36% policistů a 8,4% se v tomto oboru zdokonalují 

aktivně. Další šetření proběhlo u Zásahové jednotky (ZJ) hlavního města Prahy, u které 
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70% policistů má zkušenosti, které zúročuje v profesní přípravě a 30% je v bojových 

sportech aktivních.  

 Je ovšem nelogické srovnávat speciální jednotky s normálními policejními 

útvary, u kterých je služební příprava na místě číslo 1. 

2. Čas vyhrazený pro výcvik 

 Zde je třeba položit si jasnou otázku:  Proč jsou u policistů v České 

republice  tak malé zkušenosti s bojovými sebeobrannými systémy?  

 Odpovědí může být hned několik. Jako první může být na vině čas potřebný pro 

nacvičení a  zvládnutí těch nejzákladnějších technik a možná i pro  získání potřebného 

kladného vztahu  (motivace) cvičenců k bojovým sportům a uměním. Tento čas se dá 

dále rozdělit na čas vyhrazený a povinný k provedení služební přípravy a na čas 

policistů, kteří by  po náročné práci (u většiny denní – noční) a navzdory dalších osobní 

povinností měli najít sílu a chuť jít si „někam“ zacvičit.   

 Policisté spadající pod 2. skupinu provádí služební přípravu v rozsahu 16 

pracovních dnů, resp. 120 hodin/rok. Z toho musí minimálně provádět nácvik používání 

donucovacích prostředků, střelbu a nácvik základních taktických dovedností v rozsahu 

minimálně 8x za rok. Z informací, které se podařilo zjistit operativními osobními 

otázkami (dotazníkem by docházelo ke zkresleným informacím) od instruktorů výcviku, 

je skutečnost taková, že nedochází k plnému využívání stanoveného počtu 120 hodin, 

ale maximálně pouze k její polovině (60 hodin). To znamená, že se provádí pouze 8 

celodenních služebních příprav do roka. Vzhledem k faktu, že 2. skupina musí projít 

služební  střeleckou, taktickou a kondiční přípravou i výcvikem v používání 

donucovacích prostředků, je jasné, že takováto časová dotace nemůže pomalu ani 

stačit na nácvik základních sebeobranných technik a to nemluvě o získání, udržování a 

prohlubování nadprůměrných znalostí a dovedností v oblasti racionální obrany a 

útoku, včetně přidělených donucovacích prostředků, jak tomu je uvedeno v ZPPP č. 

4/2009. 

 Je ostudou okresních ředitelů, krajských instruktorů výcviku i vedoucích 

obvodních oddělení Policie ČR, že si nepohlídají ani čas potřebný pro rozvoj fyzických, 

taktických  i psychických schopností a dovedností policistů sloužících na obvodních 

oddělení a upírají jim možnost jít si v pracovní době zacvičit, odreagovat svou mysl od 

nekonečné administrativy  a zdokonalit své kondiční i taktické dovednosti. 60 hodin 

výcviku ročně, které tak přijdou „vniveč“ se dají krásně upotřebit na procvičení, udržení 

a možná i zdokonalení základních sebeobranných technik a procvičení základních 

(povinných) modelových situací.  Tento časový deficit by mohl být například využit ke 

služební přípravě v rozsahu 2,5 hodiny jednou za 14 dní.  
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Z dalších informací vyplývá, že účast na výcviku, která je pouze 8x za rok, je i 

pro mnohé  policisty a jejich nadřízené (kteří by měli za účast zodpovídat)  „Science 

fiction“. Jediné co jsou nuceni a absolvovat je výcvik ve střelecké přípravě a na 

přípravu v používání donucovacích prostředků se omlouvají pro různá zranění, nebo 

jsou v rámci důležitého zájmu služby omluveni jejich vedoucími, bez možnosti 

poskytnutí náhradního termínu. To je všeho všudy maximálně 10 hodin výcviku za rok 

z praktické střelecké přípravy (cesta se do doby určené pro výcvik totiž nezapočítává) 

a maximálně 50 kusů nábojů, které je před střelbami obdrženo, jsou vystříleny do 1 

hodiny podle počtu čekajících, střeleckého zaměstnání a velikosti střelnice (množství 

terčů).   

Z tohoto logického úsudku plyne, že zbytek hodin (110) určených k výcviku  

musí být využity pro nácvik taktické i  kondiční přípravy a profesní sebeobrany. Při 

spojení těchto tří cílů a jejich správnému, ekonomickému a metodickému organizování  

může dojít ke komplexnosti celé služební připravenosti v rozsahu přes 2 hodiny týdně. 

Charakter současné policejní práce, zvláště pak výkonu služby přímé bezpečnostní 

povahy, vyžaduje tuto komplexní přípravu každého policisty, kdy na základě 

dostatečného rozvoje pohybových schopností a kondice musí být pravidelně 

procvičován a zkvalitňován komplex těchto dovedností a znalostí nutných především 

ke kvalitnímu provedení služebního zákroku, tj. k použití zbraně a donucovacích 

prostředků, které ústí do taktiky při provádění služebního zákroku. 

Shora uvedené zjištěné skutečnosti jsou v přímé dikci samotných instruktorů 

výcviku, kteří připravují roční plány služební přípravy a organizují samotné výcviky. 

Mohu se osobně jen domnívat proč  výcviky nejsou prováděny častěji. První co mne 

ovšem napadne je moooc práce za málo peněz. Vždyť k čemu využívat plnou časovou 

dotaci 120 hodin ročně67, když stačí provádět služební přípravu v rozsahu minimálně 8 

pracovních dnů za rok a proč nespojit všechny cíle služební přípravy (střelecká, 

taktická, kondiční a použ. donuc. prostředků) do tohoto jednoho dne a tím si odbýt 

svou práci na celý rok.  

Je na ředitelích Okresních  ředitelství a hlavních instruktorech výcviku 

z krajských ředitelství, aby si uvědomili závažnost celé situace a důležitost 

připravenosti k výkonu služby, zejména z důvodu úspěšného a profesionálního 

provádění služebních zákroků v praxi.  

Hlavním mottem sebeobranných systémů je „chceš-li mír, připravuj se na 

válku“. To samé by mělo platit i u výcviku policie, neboť jak říká další úsloví „štěstí 

přeje připraveným“. Jako motivace pro všechny policisty by mohly sloužit tragické 

                                                 
67 ZPPP č. 4/2009 
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případy napadení policistů, při nichž došlo k těžké újmě na zdraví nebo dokonce 

k smrti zakročujících policistů. V příloze č.2 jsou uvedeny statistické hodnoty počtu 

napadení policistů od roku 2000 do 2008. I když se toto číslo kupodivu zmenšuje, je 

třeba na druhé straně dodat, že je patrná větší agresivita v útocích a častější použití 

zbraní různého typu (střelných, bodných, speciálních = boxer, prsteny, rukavice 

s pískem a další věci běžné denní potřeby využité jako zbraň). 

3.  Prověrky 

 Pro koncipování výcviku je nutné mít k dispozici v pravidelných časových 

intervalech objektivní údaje postihující stav vycvičenosti policistů. K tomuto účelu se 

většinou používají pravidelné prověrky a přezkoušení, které jsou součástí služební 

přípravy. S politováním musíme však  konstatovat, že současný systém není příliš 

nakloněn prověrkám z fyzického přezkoušení a už vůbec nepodporuje přezkoušení 

z používání donucovacích prostředků.  

 Z provedeného šetření (viz. kapitola 9.) bylo zjištěno, že jen 30% (8.575) 

policistů bylo nebo bude v tomto roce  přezkoušeno z fyzické připravenosti a zbytek tj. 

70% (20.387) policistů je plnit nemusí. Jediná prověrková cvičení ze služební 

přípravy, která se v tomto roce dělají,  jsou střelecké prověrky a písemné testy  ze 

znalosti právních předpisů a interních aktů řízení o použití zbraně a donucovacích 

prostředků. Do dnešního dne jsem nepochopil taktiku Policejního prezídia MV ČR, 

které tento systém přezkušování nastavilo, neboť znalost právních norem o použití 

donucovacích prostředků je sice věc důležitá, ale znalost praktického uplatnění 

jednotlivých technik ve střetném boji bez pravidel je bezesporu na prvním místě 

k úspěšnému provedení služebního zákroku stejně jako dobrá fyzická kondice – „ve 

zdravém těle, zdravý duch“. 

4. Komentář k nově navrhované metodice Policejního prezídia MV ČR 

Stěžejním bodem této práce bylo objektivní posouzení nově navrhovaného 

systému  prezentovaného „experty“ z Policejním prezídia MV ČR (viz kapitola 6.).  

Abychom se vyhnuli jakékoliv zaujatosti vůči tomuto systému,  byl zvolen systém 

škálovaných odpovědí s různou vypovídající hodnotou a z těchto  odpovědí byl 

vypočten vážený průměr, který nám ukázal na fakt, že v současném systému profesní 

sebeobrany jsou potřeba změny. Zjištěnou skutečností bylo i pochybování v účinnosti 

některých technik při boji zblízka v policejní praxi. Tímto se prokázala hypotéza o 

tom, že není dostatečná opora u instruktorů výcviku tento nový systém zavést 

do služební přípravy z důvodu  pochybování o využití sebeobranných  technik 

v podmínkách policejní služby. 
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Absence   základních úderů, krytů, některých kopů a pák s odůvodněním, že 

zavedený systém je příliš složitý pro pochopení a proto se to nedá naučit, je velmi 

špatné chápání. Kdyby existovala nějaká jedna speciální obrana, která by postihovala 

všechny aspekty útoku, tak by se v tomto případě jednalo o jakési perpetum mobile ve 

všech bojových umění a sportech. To samé platí i o útočných technikách. Bojové 

systémy staré několik tisíc let se  i v současné době neustále vyvíjejí a všechny 

obsahují několik základních krytů, úderů, kopů, postojů z kterých tyto systémy 

vycházejí. 

Absence základních technik je na druhou stranou vyvážena použitím 

technických donucovacích prostředků jako je teleskopický obušek a pepřový sprej. Je 

jen škoda, že PP MV si při tvorbě tohoto materiálu neuvědomilo fakt, že policisté 

zařazeni na obvodních oddělení a hlídkových službách jsou vybaveny tonfou a 

„sprejem na uvolnění rýmy“.  Vybavení policistů těmito prostředky by znamenalo pro 

Ministerstvo vnitra dodatečné zainvestování, což by znamenalo vynaložení finanční 

částky cca: 

  18,7 mil. Kč za teleskopické obušky 

  10,1 mil. Kč za taktická pouzdra pro tyto obušky 

   6     mil. Kč za účinnější pepřové spreje  a  pouzdra 

celkem  34,8 mil. Kč za dovybavení  (výpočet byl stanoven dle aktuálního ceníku)68. 

Teleskopický obušek má určitě své výhody, ale ve srovnání s tonfou má jen omezené 

způsoby obrany a útoku.  

5. Základní navrhované techniky sebeobrany a jejich využití v přímém 

výkonu služby 

 K návrhu uvedených technik (kapitola 10.) došlo s ohledem na jejich 

jednoduchost, naučitelnost, praktičnost a dostupnost pro všechny (staří, mladí, ženy, 

muži). Jedná se o soubor základních technik preferovanými mnohými bojovými kluby a 

sportovními asociacemi s bojovou tématikou. To  je zejména vhodné pro navázání a 

případný transfer jednotlivých technik z těchto sportů do služební přípravy a opačně. 

Některé tyto základní techniky se vyučují ve služební přípravě již od samého počátku 

vzniku profesní sebeobrany. Jedná se především o základní postoj, přímé i obloukové 

údery (direkt a hák),  některé kopy, páky (na zápěstí + odváděcí klíč) a cvičení s tonfou 

(úderové techniky, odváděcí techniky). 

 Co se v současné době ve služební přípravě vůbec nenacvičuje, jsou klasické 

kryty, které jsou „notoricky“ známé z většiny  bojových sportů jako je např. Karate, 

                                                 
68 http://www.obrana.cz/obrana.cz/?c=kat&kat=80  [20.3.2010]. 
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Musado, atd. Pokud jsou nacvičovány ve své klasické podobě,  stávají se výbornou 

tréninkovou metodou k tomu, jak se naučit zákonitostem pro úspěšné blokování útoků.  

 Pádové techniky je důležité  nacvičovat z důvodu prevence před úrazy, zbavení 

se strachu z pádu a v neposlední řadě pro aktivaci vnitřních orgánů a z tohoto důvodu 

by tyto techniky měli být prováděny v  průpravné části výcvikové hodiny. 

 Kopy jsou ve výcviku prováděné velice zřídka ne-li vůbec. Je škoda nevyužívat 

sílu pohybující se nohy a její energie, která je navíc umocněna  pevnou botou. V boji 

z blízka by kopy měli být vedeny na spodní pásmo (holeň, koleno, vnitřní i vnější část 

stehna, genitálie), neboť i takto vedené kopy způsobí okamžité ovládnutí bojové 

situace. 

Všechny  techniky uvedené v kapitole 10. jsou základem pro jakýkoliv 

sebeobranný systém a z tohoto důvodu by se ke složitějším technikám mělo přistoupit 

jedině až po jejich zvládnutí. 

6. Kvalita a dostupnost instruktorů a specialistů na profesní sebeobranu 

 Většinou jsou na každém Okresní ředitelství Policie ČR zařazeni pouze dva  

instruktoři, kteří mají na starosti výcvik cca 230 policistů, které musí připravit v oblasti 

střelecké, taktické, kondiční služební přípravy a v  použití donucovacích prostředků. 

 Z jednotlivých rozhovorů z těmito instruktory vyplynulo, že zhruba polovina 

z nich nemá žádné dlouholeté zkušenosti v oblasti bojových sportů a tudíž profesní 

sebeobrana nepatří k jejich specializaci (tito instruktoři chtějí zjednodušení profesní 

sebeobrany a byli spokojeni s připravovaným systémem PP MV).  Ze  75% nemají 

instruktoři vysokoškolské vzdělání a tudíž ani dostatečné pedagogické vědomosti, 

které by zúročili ve služební přípravě. Jen 5 z nich má vysokoškolské vzdělání v oblasti 

tělovýchovného směru.  Je velmi těžké vzhledem k platové třídě s  nízkým ohodnocení 

samotných instruktorů sehnat na tato místa kvalifikované odborníky, což se zákonitě 

projevuje v  organizaci  i vedení samotných služebních příprav. Z tohoto hlediska je  

velmi důležitý systém přípravy a vzdělávání samotných instruktorů výcviku, který by 

měl sloužit k zajištění vysoké úrovně odbornosti ve výcvikovém procesu a měl by 

rychle a efektivně přenášet nové výcvikové metody mezi policisty. 

Musím poukázat i na vlastní zkušenosti s kterou jsem se několikráte setkal 

v profesní sebeobraně, kdy instruktor výcviku provádí sebeobranné techniky, které jsou 

preferované jeho individuálním zaměřením (místo základních technik jsme prováděli 

zápas, box…).  
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7. Metodika výcviku služební přípravy 

 Jen správně volený postup při organizaci cvičební jednotky a uplatňování zásad 

a metod didaktického procesu nám umožní účelné využití času potřebného ke 

zvládnutí základních sebeobranných technik a sebeobranných modelových situací. 

V praxi jsou tyto metody často opomíjeny, neboť jednotlivé techniky na sebe vůbec 

nenavazují („skáká se“ od jednoho tématu ke druhému bez řádného opodstatnění), 

nejsou brány ohledy na pohybové zákonitosti některých slabších cvičenců a 

v neposlední řadě nejsou u mnohých policistů vytvořeny ani základní pohybové návyky 

profesní sebeobrany a přesto nacvičují pro ně nesmyslně složité  různé kombinační 

techniky. Je důležité držet se metody od jednoduššího ke složitějšímu, od pomalejšího 

k rychlejšímu a dbát na  pravidelné opakování již naučených technik.  

 Dalším problémem  je samotné  průběžné vyhodnocování dovedností 

základních technik sebeobrany,  které postrádá smysl bez prověrkových cvičení a  

výcviku maximálně jednou za měsíc. Na policisty není použita a nikdy ani nebyla žádná 

motivační páka (finanční ohodnocení x srážka z platu), která by je donutila ke cvičení 

profesní sebeobrany, nebo zvyšování kondiční úrovně.  Dle informací od instruktorů je 

v posledních letech jasně patrný propad fyzických dovedností policistů sloužících na 

obvodních oddělení a to hlavně díky zrušení fyzických prověrek. 

 Se zkrácením základní odborné přípravy budoucích policistů  souvisí 

připravovaný nový model profesní sebeobrany prezentovaným Policejním prezidiem 

MV, na který jsou rozporuplné názory vyjádřené instruktory výcviku a  to hlavně 

v prováděných technikách a jejich praktickému uplatnění v přímém výkonu služby. Ale 

ani tento systém není a nikdy nebude dostatečně pochopen stejně jako ten současný, 

neboť jak jsme již zmínili, ke každému bojovému systému je potřebný čas pro jeho 

nacvičení,  uchování, rozvíjení a zautomatizování. Jak praví staré české přísloví 

„bez práce nejsou koláče“. 

 Je škoda, že pokud PP MV uvažuje o novém sebeobranném systému, mělo by 

vzít v úvahu i jiná bojová umění, která již na našem území operují mnoho let např. Jiu-

Jitsu nebo Musado MCS.  Osobně preferuji Musado MCS, které již 17 let využívá 

Armáda ČR a ve své podstatě používá všechny základní techniky obsažené v této 

práci. Nespornou výhodou jsou  možnosti cvičení v civilních klubech Musado a 

v několika málo klubech Musado MCS, které jsou na našem území založeny jak pro 

vojáky, tak i pro policisty. Toto bojové umění bylo  Útvarem rychlého nasazení, 

hodnoceno jako vhodný systém pro výcvik příslušníků Policie ČR a oceněno 

referenčním listem v němž je poděkování panu Šelenberkovi (hlavní instruktor 

MUSADO pro ČR) za několikaletý výcvik příslušníků tohoto útvaru (viz. Příloha č. 3).  

FTVS UK - Vojenský obor  Diplomová práce 2010 
    



  Strana 81  

Další výhodou je, že by na mnoha místech naší republiky mohlo dojít k lepší spolupráci 

mezi jednotkami policie a vojenských útvarů.  

Toto je sice dlouhodobý cíl. Nicméně jde o vizi, kterou tato diplomová práce 

nastoluje jako jednu z možných a úspěšně aplikovatelných strategií, jejichž základním 

cílem je ochrana zdraví a životů příslušníků Policie ČR. 

 

Naučit se  bojovému umění není týdenní  nebo měsíční záležitostí, ale jedná se 

dlouholetou cestu, kterou musí člověk ujít, aby poznal nejen kdy  se začít  bránit nebo 

útočit, ale především poznal sám sebe. V tomto „duchu“ by měl být veden celý 

pedagogicko – didaktický proces služební přípravy, zaměřený na výchovu osobnosti 

každého policisty, směřující k  profesionálnímu jednání při provádění služebních 

zákroků (nadhled na situací, respekt k lidem, nepodceňovaní možného rizika, slušnost,  

sebeúcta…). 
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 14 Závěr 

 Již několik let se u  policie setkávám s názorem na nutnou změnu systému v 

profesní sebeobraně s tím, že policisté na základních útvarech nejsou schopni naučit 

se několik základních technik sebeobrany. Musím přiznat, že i já jsem s tímto názorem 

souhlasil až do chvíle, než jsme se začali tímto problémem skutečně zabývat v této 

diplomové práci.  

 Analýzou současného stavu připravenosti policistů v používání donucovacích 

prostředků u základních útvarů Policie ČR se potvrdila: 

První hypotéza (H1), u které byl předpoklad méně než 10% policistů, kteří se 

aktivně věnují bojovému sportu. Výsledky nám ukazují na pouhá 2% (celkem 592) 

policistů, kteří jsou ve výcviku v používání donucovacích prostředků naprosto 

soběstační a mají zažité všechny základní sebeobranné techniky. 

Druhá hypotéza (H2), která předpokládala méně jak 20% policistů, kteří jsou 

schopni splnit prověrkové přezkoušení v používání donucovacích prostředků, při jejich 

nácviku pouze 8x, za rok se též potvrdila. Z výsledků vyplývá, že jen 11% (3.312) 

policistů z celé ČR je schopno  tyto prověrky splnit. Tito policisté mají zkušenosti a 

technické dovednosti s bojovými sporty, které získali většinou před nástupem k policii, 

ale v současné době se jim již nevěnují. Ve výcviku je s těmito cvičenci dobrá 

spolupráce a základní sebeobranné techniky si pouze upevňují. 

Třetí hypotéza (H3), kdy byl předpoklad, že více jak 40% času stanovený pro 

nácvik používání don. prostředků je využit k jiným účelům se též potvrdil. V den, kdy 

měl být prováděn pouze výcvik v používání don. prostředků (po dobu celé pracovní 

doby= 7,5 hodiny), dochází zároveň k výcviku střelecké přípravy a tím automaticky ke 

zkrácení přidělené časové dotace. Za předpokladu, že výcvik na všech útvarech 

probíhá 8x do roka (musí se vzít v úvahu doprava na místo konání střeleb a zpět + 

prostoje při samotných střelbách), zbývá na samotný výcvik donucovacích prostředků 

cca 3 hodiny čistého času = 24 hodin čisté výcvikové doby z 60 hodin přidělených, což 

je více jak 50% nevyužité pracovní doby pro nácvik donucovacích prostředků. 

Čtvrtá hypotéza (H4), která předpokládala že více jak 50% instruktorů výcviku 

nebude nakloněno k přijetí nového sebeobranného systému do služební přípravy, který 

chystá Policejní prezídium MV  se též potvrdila jak nám dokazuje vážený průměr viz. 

kapitola 9.2. Většina instruktorů nesouhlasí s prezentovanými sebeobrannými  

technikami a jejich využití v policejní praxi. 
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 Hlavní a zásadní  problém celé služební přípravy profesní sebeobrany spatřuji 

hlavně v nevyužití přidělených časových dotací a s tím související plánovací a 

organizační dovednosti instruktorů výcviku, kdy využívají pouze minimálního počet 

stanovených možných výcviků v roce (jedná se o více než  polovinu doby). Může 

samozřejmě jít i o nezájem instruktorů nebo o jejich pracovní vytíženost, která jim 

neumožňuje tyto výcviky provádět takřka v dvojnásobném rozsahu.  

 Prokazatelnými výsledky jsme došli k závěru, že hlavní problém není v systému 

sebeobrany jako takovém, ale hlavně v lidech, kteří se podílejí na samotném výcviku 

(instruktoři), jejich nadřízení, kteří dohlížejí nad plněním provádění služební přípravy 

(krajští instruktoři, ředitelé Okresních ředitelství) a v neposlední řadě je to Policejní 

prezídium MV ČR, které zrušilo prověrková přezkoušení z donucovacích prostředků, 

fyzické prověrky a radikálním způsobem snížilo fyzické testy pro nově příchozí 

uchazeče do služebního poměru spolu se zkrácením základní odborné přípravy a tím 

pádem i ke zkrácení časové dotace potřebné k vycvičení těchto uchazečů. Aby toho 

nebylo málo, tak i samotní policisté ve služebním poměru nemají zájem o provádění 

profesní sebeobrany o čemž svědčí výsledky  provedeného šetření z jednotlivých 

okresů. 

Pro zefektivnění služební přípravy v profesní sebeobraně by mohlo dojít 

k rozdělení policistů do skupin podle výkonnosti, nebo k začlenění policistů, kteří se 

aktivně věnují bojovým sportům  do výcviku profesní sebeobrany, ve které by mohli 

vypomáhat instruktorům výcviku díky svým zkušenostem  a tím přispět k hladšímu a 

rychlejšímu způsobu výuky.  
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17 Přílohy 
 

Příloha č.1 –  Tabulkové vyhodnocení zjištěných informací z jednotlivých Krajských 

ředitelství Policie ČR z celé České republiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj Plzeň Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Rokycany 190              25 12 4 NE ANO

Domažlice 250              35 20 4 NE ANO

Klatovy 200              15 5 2 NE ANO

Plzeň Jih a Sever 1 700           80 35 5 NE ANO

Tachov 230              20 9 2 NE ANO

CELKEM 2 570      175          81            
Vážený průměr 4,3          

Kraj  Hradec 
Králové

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Hradec Králové 400              65 10 4 fyzické ANO ANO

Jičín 193              23 6 4 fyzické ANO ANO

Náchod 340              15 3 2 fyzické ANO ANO

Rychnov n.Kněž. 200              25 7 5 fyzické ANO ANO

Trutnov 190              15 2 3 fyzické ANO ANO

CELKEM 1 323      143          28            
Vážený průměr 3,5          

Kraj Liberec Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Liberec 700              75 20 5 NE ANO

Česká Lípa 300              18 6 0 NE ANO

Jablonec n. Nisou 300              12 5 1 NE ANO

Semily 200              15 3 4 NE ANO

CELKEM 1 500      120          34            
Vážený průměr 3,1          
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Kraj České 
Budějovice

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

České Budějovice 450              32 5 3 NE ANO

Český krumlov 448              45 3 2 NE ANO

Jindřichuv hradec 370              15 5 2 NE ANO

Strakonice 120              10 3 4 NE ANO

Tábor 298              35 5 3 NE ANO

Písek 370              45 5 1 NE ANO

Prahatice 222              25 8 1 NE ANO

CELKEM 2 278      207          34            
Vážený průměr 2,2          

Kraj 
Olomouc

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Jeseník 140              15 0 1 NE ANO

Olomouc 200              32 0 2 Fyzické ANO ANO

Prostějov 150              25 2 5 NE ANO

Přerov 220              35 8 5 NE ANO

Šumperk 210              45 10 1 NE ANO

CELKEM 920         152          20            
Vážený průměr 2,8          

Kraj 
Středočeský

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Benešov 300              45 7 3 Fyzické ANO ANO

Beroun 215              25 2 0 Fyzické ANO ANO

Kladno 450              35 3 5 Fyzické ANO ANO

Kolín 190              15 3 2 Fyzické ANO ANO

Kutná Hora 220              25 2 0 Fyzické ANO ANO

Mělník 190              30 1 2 Fyzické ANO ANO

Mladá Boleslav 300              65 15 0 Fyzické ANO ANO

Nymburk 280              19 2 2 Fyzické ANO ANO

Praha venkov 400              45 6 3 Fyzické ANO ANO

Příbram 250              30 0 0 Fyzické ANO ANO

Rakovník 120              15 1 1 Fyzické ANO ANO

CELKEM 2 915      349          42            
Vážený průměr 2,0          

 
 
 
 
 
 
 

FTVS UK - Vojenský obor  Diplomová práce 2010 
    



  Strana 88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj Jihlava Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Havlíčkův Brod 250              45 20 4 NE ANO

Jihlava 220              32 2 2 NE ANO

Pelhřimov 120              15 1 3 NE ANO

Třebíč 200              35 2 4 NE ANO

Žďár n. Sázavou 352              45 3 5 NE ANO

CELKEM 1 142      172          28            
Vážený průměr 3,8          

Kraj Karlovy 
Vary

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Cheb 540              65 3 3 NE ANO

Karlovy Vary 650              32 2 1 NE ANO

Sokolov 355              20 1 2 NE ANO

CELKEM 1 545      117          6               
Vážený průměr 1,9          

Kraj 
Pardubický

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Chrudim 270              45 3 5 Fyzické ANO ANO

Pardubice 400              90 15 2 Fyzické ANO ANO

Svitavy 360              55 5 5 Fyzické ANO ANO

Ústí nad Orlicí 250              40 3 3 Fyzické ANO ANO

CELKEM 1 280      230          26            
Vážený průměr 3,7          

Kraj Ústí 
nad Labem

Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Ústí nad Labem 300              65 5 4 NE ANO

Teplice 360              70 8 0 NE ANO

Most 180              35 4 1 NE ANO

Louny 252              30 3 2 NE ANO

Chomutov 320              45 3 5 NE ANO

Litoměřice 280              35 4 2 NE ANO

Děčín 600              100 10 1 NE ANO

CELKEM 2 292      380          37            
Vážený průměr 2,0          
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Kraj Brno Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Blansko 240              45 2 2 NE ANO

Brno město + ven. 1 200           180 45 4 NE ANO

Břeclav 280              35 2 1 NE ANO

Hodonín 180              30 3 2 NE ANO

Vyškov 200              65 5 5 NE ANO

Znojmo 320              35 0 2 NE ANO

CELKEM 2 420      390          57            
Vážený průměr 3,1          

Kraj Ostrava Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Bruntál 200              25 0 1 Fyzické ANO ANO

Frýdek-Místek 320              40 4 1 Fyzické ANO ANO

Karviná 320              60 4 4 Fyzické ANO ANO

Nový jičín 120              30 1 2 Fyzické ANO ANO

Opava 200              35 3 5 Fyzické ANO ANO

Ostrava 900              120 45 4 Fyzické ANO ANO

CELKEM 2 060      310          57            
Vážený průměr 3,2          

Kraj Zlín Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Kroměříš 200              20 0 3 NE ANO

Uherské hradiště 300              25 1 5 NE ANO

Vsetín 370              55 2 4 NE ANO

Zlín 450              65 5 4 NE ANO

CELKEM 1 320      165          8               
Vážený průměr 4,1          

 Praha Počty 
policistů na 

výcvik 
donucovacích 

prostředků

Počet 
policistů, kteří 

mají 
zkušenosti s 

bojovými 

Počet policistů, 
kteří se aktivně 
věnují bojovým 

systémům

Názor na nově 
připravovaný 
sebeobraný 
systém PP*

Prověrky z 
donucovacích 
prostředků a 

fyzické 
připravenosti

Prověrky 
ze 

střelecké

Praha I. 1 200           25 12 4 NE ANO

Praha II. 1 200           35 20 4 NE ANO

Praha III. 1 100           15 5 3 NE ANO

Praha IV. 1 100           80 35 3 NE ANO

ŠPS Praha 57                 7 0 2 ANO ANO

OÚČ a objekty 190              25 5 3 ANO ANO

RZJ Praha 50                 35 15 5 ANO ANO

SPJ Praha 500              180 42 5 ANO ANO

CELKEM 5 397      402          134          
Vážený průměr 3,6          
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Příloha č. 2  - statistický přehled trestného činu Násilí proti úřední osobě dle § 325 

zákona č. 40/2009 Sb. a další násilné trestné činy. 
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Příloha č. 3 – Oficiální prohlášení o vhodnosti cvičit MUSADO MCS u policejních 
složek Policie ČR  (Útvar rychlého nasazení – URNA 2005) 
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