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Abstrakt 

 

 

Název: 

Aplikace technických prostředků juda při sebeobraně žen. 

 

 

Cíle práce: 

 Popsat a zpracovat technické prostředky juda používané při sebeobraně žen 

 Význam všech technických prostředků sebeobrany aplikovaných při 

sebeobraně žen 

 

Metoda: 

Práce bude mít popisný charakter s využitím všech možných dostupných informací 

týkajících se využitím juda v sebeobraně ženy. 

 

 Sběr dat z literárních zdrojů zabývajících se danou problematikou  

 Využití osobních zkušeností z praxe 

 Použití vybraných technik při konkrétní obranné situaci 

 

Výsledky: 

Výsledky ukázaly v jakých situacích je vhodné aplikovat technické prostředky z juda a 

kdy lze využít i jiné bojové sporty. Dále výsledky poukázaly na riziková místa, kdy 

hrozí ženám největší nebezpečí.   

 

 

Klíčová slova: 

Judo, sebeobrana ženy, pákové techniky, bojová umění 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

Title: 

The application of judo techniques for women self-defense. 

 

Objectives of the theses: 

1) Describe judo techniques used in womens self-defense. 

2) The meaning of all judo self-defence techniques applied during womens 

self-defense. 

Method: 

The work is descriptive, using all possible informations concerning the use of 

judo in womens self-defense. 

 

- Collect of data and from literature sources 

- Personal experience use 

- The use of selected techniques in specific self-defense situation 

 

Results:  

The results showed in which situations it is appropriate to apply judo 

techniques, and when you can benefit from other martial arts. The results also 

pointed to the dangerous places where there is greatest danger to women. 

 

Key words: 

Judo, self-defense women, self-defens lever techniques, martial arts. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  3  



Touto cestou bych rád poděkoval Mgr. Radimovi Pavelkovi za odborné vedení a 

pomoc při zpracování diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a veškerou 

literaturu, z které jsem čerpal, jsem zde uvedl.  

 

V Praze dne                                                     ………………………..           

                                                                                             Podpis diplomanta 

 

 

 

  4  



Evidenční list 

 

Svoluji k zapůjčení této diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla 

vedena evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

 

Jméno a příjmení Číslo OP Datum vypůjčení Poznámka 

    

 

 

  5  



Obsah 

 

1. ÚVOD...................................................................................................................... 8 

TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................. 9 

2. Systematika technických prostředků juda................................................................ 9 

2.1 Techniky hodů (nage – waza) .......................................................................... 11 

2.2 Techniky znehybnění (katame- waza) ............................................................. 12 

2.3 Techniky úderů  (atemi- waza) ........................................................................ 12 

2.4 Formy cvičení (kata) ........................................................................................ 13 

2.5 Shrnutí.............................................................................................................. 15 

3. Charakteristika sebeobrany.................................................................................... 16 

3.1 Rozdělení nových a tradičních bojových systémů a  jejich charakteristika..... 18 

3.2 Hlavní rozdíly mezi sportem a reálnou sebeobranou....................................... 21 

3.3 Dělení sebeobrany............................................................................................ 22 

3.4 Zdravotní stránka sebeobrany.......................................................................... 23 

4. Okolnosti vylučující protiprávnost ........................................................................ 24 

4.1 Krajní nouze dle § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník......................... 25 

4.2 Pojem krajní nouze .......................................................................................... 25 

4.3 K výkladu podmínek krajní nouze................................................................... 26 

4.4 Vybočení z mezí krajní nouze (exces) ............................................................. 26 

4.5 Nutná obrana dle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník........................ 27 

4.6 Pojem nutné obrany ......................................................................................... 27 

4.7 K výkladu podmínek nutné obrany.................................................................. 28 

4.8 Vybočení z mezí nutné obrany (exces)............................................................ 29 

5. Sebeobrana a zákon................................................................................................ 29 

5.1 Právo použít sebeobranu.................................................................................. 29 

5.2 Specifika sebeobrany žen................................................................................. 30 

5.2.1 Žena  v kontaktu s  policií......................................................................... 30 

5.2.2 Nevhodné chování a obtěžování ............................................................... 31 

5.2.3 Úspěšná obrana ......................................................................................... 32 

5.2.4 Neúspěšná obrana ..................................................................................... 33 

5.2.5 Zvláštní způsoby dokazování.................................................................... 34 

  6  



6. Místa napadení ....................................................................................................... 35 

6.1 Fakta................................................................................................................. 37 

6.2 Mýty................................................................................................................. 38 

6.3 Statistika znásilnění ......................................................................................... 39 

PRAKTICKÁ ČÁST ................................................................................................. 40 

7. Cíle a úkoly ............................................................................................................ 40 

7.1. Cíle.................................................................................................................. 40 

7.2. Úkoly............................................................................................................... 40 

8. Ženská sebeobrana ................................................................................................. 41 

8.1 Úvod k dané problematice ............................................................................... 41 

8.2 Taktické prvky ................................................................................................. 42 

8.3 Technické prvky............................................................................................... 42 

8.4 Psychické prostředky ....................................................................................... 43 

8.4.1 Ovlivnění jednání útočníka ....................................................................... 43 

8.6 Technická příprava........................................................................................... 44 

9. Nácvik ženské sebeobrany..................................................................................... 47 

9.1 Základní sestava............................................................................................... 48 

9.2 Výběr technik judo........................................................................................... 49 

9.3 Realizace výuky a výběr vhodných technik obrany ........................................ 50 

10. Závěr .................................................................................................................... 53 

11. Seznam použité literatury .................................................................................... 54 

12. Přílohy.................................................................................................................. 55 

 

  7  



1. ÚVOD 

 Tématem mé diplomové práce je aplikace technických prostředků juda při 

sebeobraně žen. Vycházel jsem ze zkušeností vlastních a posbíraných informací od 

kolegů z různých bojových sportů. Jelikož se pohybuji téměř 40 let v prostředí juda, 

tak mojí hlavní náplní byla především aplikace tohoto bojového umění. 

Samozřejmostí mi vycházel absolutní soulad s technikami jiných úpolových sportů, 

které napomáhají k účinnosti sebeobrany, jelikož dnešní svět je plný agresivity a to je 

další důvod napsání  mé bakalářské práce. Dále jsem čerpal ze zkušeností z pořádání 

různých kurzů sebeobrany, které se stávají především na menších městech 

fenoménem dnešní doby. Jelikož pracuji jako policista a podílím se taktéž na výcviku 

svých kolegů, využil jsem i postřehů z policejní praxe.  Především ženy musí čelit 

kolikrát nechutným situacím a tak jsem se snažil vybrat několik vhodných kombinací 

technik, které by eventuelně mohly vést k úspěšnému odvrácení těchto problémů. 

 V této práci jsem se zaměříl na dělení a kriteria těchto technik a jejich nácvik. 

Dále nesmím opomenout psychickou stránku sebeobrany a stejně tak je nutné uvést 

paragrafy a zákony k této problematice. Neméně důležité je uvést konkrétní situace, 

které simulují možné přímé napadení potencionálním pachatelem.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. Systematika technických prostředků juda 

 Judo se řadí stejně jako karate či aikido mezi mladé úpolové sporty a jak 

uvádějí Srdínko a Vachun (1984), patří tento sport mezi dynamické sporty moderní 

doby. Informovanost veřejnosti o tomto sportu je však velmi malá. Podílí se na tom 

minimální medializace tohoto sportu, ale zároveň i omezený zdroj české literatury. 

Zakladatelem juda a tvůrcem systematiky technik judo se stal profesor Džigoro Kano 

(1860 – 1938, obr. č.1). Jeho systematika se dochovala dodnes a dle ní je realizována 

výuka juda téměř ve všech oddílech a školách zabývajících se výukou tohoto sportu. 

Škola Džigora Kana – Kodokan judo, vydala i soubor technik ženské sebeobrany, 

z které vybírám několik technik a uvádím v této práci. 

Současný výzkum ukazuje, že nebyla doposud zpracována jednotná metodika 

týkající se výuky ženské sebeobrany a velmi se liší názory na zařazování 

jednotlivých technických prvků úpolových sportů či bojových umění do této oblasti. 

Tato práce může tedy být výchozím zdrojem informací pro vytvoření metodiky 

výuky ženské sebeobrany. 
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Obr.1 Džigoro-  Kano 

 

 

 

Profesor Džigoro Kano na základě svých studií systematizoval techniky judo do 

jednotlivých skupin a podskupin, které sestavil na základě biomechanických 

principů, pohybové struktury a dynamiky jednotlivých chvatů. Průřezem celého 

systému judo jsou tzv. kata – předepsaná, souborná cvičení. Samozřejmě, že i judo, 

tak jako mnohá jiná sportovní odvětví prochází určitým vývojem. Ten se týká hlavně 

vzniku nových technik nebo úpravy technik původních. Základní kostra systematiky 

technik však zůstává zachována. Velmi přehledně popisuje tuto systematiku 

například Srdínko (1987). Celkovou strukturu technik Kodokan judo tvoří : 

 

 Techniky hodů (nage waza) 

 Techniky znehybnění (katame waza) 

 Techniky úderů  (atemi waza) 

 Souborná cvičení (kata) 

 

Pro výuku sportovní zápasové formy judo se používají techniky hodů a 

znehybnění, které se společně nazývají randori no kata (randori – cvičný zápas). 

K průpravnému cvičení technik pak slouží souborná cvičení. Používání technik úderů 

pravidla juda zakazují. Atemi waza je vyučována pouze v rámci výuky sebeobrany 

nebo juda jako bojového umění, tedy bez zápasové, sportovní formy. 
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2.1 Techniky hodů (nage – waza) 

Tato skupina technik v sobě zahrnuje všechny hody, které judista provádí 

z postoje. Podstatou těchto hodů je správné vychýlení ukeho (obránce) a následný 

hod. Jednotlivými podskupinami této oblasti jsou hody při jejichž provádění  hlavní 

práci vykonávají ruce, nohy nebo boky. Další podskupinou jsou techniky strhů, což 

jsou akce prováděné přechodem z postoje do lehu využívající spojení energie pádu 

těla útočníka (tori) a pohybu obránce. Tyto se pak dělí na další skupiny technik a to 

dle osy pohybu v němž jsou vykonávány. Hozením soupeře na záda pomocí 

některého chvatu z výše uvedených skupin může judista dosáhnout v zápase 

okamžitého vítězství. 

 

Strukturu nage waza uvádí tabulka 1.    

 

Tabulka 1.  Struktura  technik hodů   (nage-waza)  

nage – waza 

techniky hodů  

tači – waza 

technika hodů  v  postoj i  

sutemi – waza 

techniky s t rhů  

 

te – 

waza  

technika 

rukou 

aši- waza

technika 

nohou 

goši – 

waza 

technika 

boků  

ma – 

sutemi 

waza 

technika 

v ose 

pohybu 

 

joko-

sutemi-

waza 

technika 

mimo osu 

pohybu 



2.2 Techniky znehybnění (katame- waza) 

Při zápase dochází k plynulému přechodu z boje v postoji do boje na zemi. Zde 

může judista dosáhnout vítězství pomocí technik, které jsou rozděleny do tří skupin. 

Jedná se o techniky držení, škrcení a páčení (sportovní forma juda připouští páčení 

pouze loketního kloubu). Struktura technik katame waza je uvedena v tabulce 2.  

 

Tabulka 2.  Techniky znehybnění  (katame-waza)  

KATAME - WAZA  

techniky znehybnění  

osaekomi -  waza 

techniky držení  

kansecu -  waza 

techniky páčení  

žime -  waza 

techniky škrcení  

  

 

 

2.3 Techniky úderů  (atemi- waza) 

Původní struktura technik Kodokan judo v sobě zahrnuje i techniky úderů a 

kopů (atemi waza). Pravidla sportovního juda však používání těchto technik zakazují. 

Vyučují se pouze jako prostředky sebeobrany nebo při tréninku juda jako formy 

bojového umění. Vzhledem k tomu, že se v této práci zabývám  problematikou ženské 

sebeobrany uvedeme alespoň základní strukturu technik atemi waza –  tabulka 3. 

 



Tabulka 3. Struktura  technik úderů  (  atemi-waza)   

jubi-saki-ate-waza 
techniky úderů prsty 

kobuši-ate-waza 
techniky úderů pěstí 

tegatana-ate-waza 
technika úderů hranou ruky 

ude-ate-waza 
techniky údery rukou 

hidži-ata-waza 
techniky úderů loktem 

hizagašira-ate-waza 
techniky kopů kolenem 

sekito-ate-waza 
techniky bříškem chodidla 

ATEMI-
WAZA 

technika úderů 
a kopů 

aši-ate-waza 
techniky kopu nohou 

kakato-ate-waza 
techniky kopů patou 

 
 

2.4 Formy cvičení (kata) 

Jak uvádí Reguli (2005), kata jsou průřezem celé osnovy judo, s poukázáním na 

jeho základní principy a zásady. Jsou živoucím dědictvím a pro pochopení podstaty juda 

zcela nezbytným. Prostřednictvím kata se učí judista rozumět vývojovým procesům 

techniky judo. Z koncepce Džigora Kana vyplývá, že judo má být dynamické a navždy 

se vyvíjející. Proto stanovil soubory předepsaných cvičení (kata), které ukazují staré 

originální techniky, ale zároveň dávají prostor pro změny, které jsou nevyhnutelné a 

nezbytné pro zajištění budoucnosti juda. S těmito formami cvičení by měl být seznámen 

každý judista, který má zájem pochopit principy technik a získat jejich systematický 

přehled. Tento pak může využít při výuce svých svěřenců. Často se totiž stává náplní 

tréninků výuka pouze minimální škály technik. Důvodem je hlavně sportovní kariéra 

trenéra při níž se zaměřoval jen na zdokonalování svých specifických technik, které pak 

preferuje i při výuce svých svěřenců. 
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Seznam oficiálních kata institutu Kodokan judo  : 

 

1. Nage no kata – soubor technik hodů. Je rozdělena do pěti částí, z nichž se cvičí vždy 

tři techniky z každé skupiny : 

 te waza (jap. te – ruce) 

 goši waza (jap. goši – bok) 

 aši waza (jap. aši – noha) 

 ma sutemi waza (jap. ma – přímo, sutemi – strhy) 

  joko sutemi waza (jap. joko – stranou) 

 

2. Katame no kata – soubor technik znehybnění. Z každé skupiny se cvičí pět technik : 

 osaekomi waza (jap. osaekomi – držení) 

 žime waza (jap. žime – škrcení) 

 kansecu waza (jap. kansecu – páčení) 

 

3. Kime no kata – techniky klasické sebeobrany proti neozbrojenému útoku, útoku 

nožem a mečem. Dělí se na dvě části : 

 idori = techniky v tradičním japonském sedu 

 tačiai = techniky v postoji 

 

4.Kodokan gošin džucu no kata – kata moderní sebeobrany zahrnující obranu 

v postoji proti neozbrojenému útoku, útoku nožem, tyčí a ohrožování pistolí. Má dvě 

časti : 

 tóšu no bu = obrana proti neozbrojenému útoku z krátké a dlouhé vzdálenosti 

 buki no bu = obrana proti ozbrojenému útoku nožem, tyčí  a  ohrožování pistolí  

 

5. Džú no kata – soubor pohybů demonstrujících uvolněnost, poddajnost. Je rozdělena 

do tří skupin : 

 ikkjó = první  

 nikjó = druhá 

 sankjó = třetí 
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6. Icucu no kata – pět principů pohybu. Obsahuje : 

 ippon me = první princip  

 nihon me = druhý princip  

 sanbon me = třetí princip  

 jonhon me = čtvrtý princip  

 gohon me = pátý princip 

 

7. Košiki no kata – staré techniky z nichž se vyvinulo judo. Má dvě části : 

 omote = techniky obrany v brnění 

 ura = techniky obrany bez brnění 

 

8. Seirjoku zenjó kokumin taiku no kata – formy průpravných cviků s maximální 

účinností. Soubor je rozdělen do dvou částí : 

 tandoku renšú = samostatná cvičení bez partnera 

 sotai renšú = cvičení s partnerem 

 

 

V současnosti je v ČR vyučována ještě Gonosen no kata, která nebyla vytvořena 

profesorem Džigoro Kano. Vznikla na univerzitě Waseda a je koncipována jako kata 

kontratechnik  (protitechnik). Její znalost je vyžadována při zkouškách na mistrovský 

stupeň 2. dan. 

 

2.5 Shrnutí  

Z výše uvedené systematiky technických prostředků judo vyplývá, že jde o 

úpolový sport s velmi bohatým pohybovým obsahem jehož základem jsou pohybové 

dovednosti: 

 pro boj v postoji (hody, strhy) 

 pro boj na zemi (držení, škrcení, páčení) 

 kombinace technik v postoji (jap. kombinace- renraku waza) 

 kombinace technik v boji na zemi 

 protitechniky (jap. protitechniky – kaeši waza) 
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Mezi základní prvky techniky judo patří ještě další dovednosti jako jsou pohyb po 

zápasišti, postoj, úchop, obraty a pády. K technickým prostředkům judo, jak jsem již 

uváděl patří i techniky úderů a kopů. K procvičování jednotlivých forem technik slouží 

souborná cvičení (kata). 

Uvedená systematika technických prostředků judo je základní kostrou této oblasti. 

Každá skupina technik, která zde byla uvedena v sobě zahrnuje značné množství dílčích 

technik. Tyto jsou uvedeny téměř v každé, dnes již dostupné literatuře judo, kde je 

popsán taky systém jejich nácviku. Příkladem může být knížka Judo – učebnice pro 

trenéry (1993), vedoucím autorského kolektivu byl  Letošník nebo kniha Džudo – 

základy tréninku (1983), kterou zpracoval  Vachun  a kolektiv. Velmi pěknou knihou 

s bohatým obsahem fotografií je slovenská kniha Judo od bieleho po čierny opasok 

(1999), jejímž autorem je Zátroch. Pro trenéry je pak určena kniha Jednotný tréninkový 

systém judo, jejímž autorem je  Nagy (1976). 

 

3. 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 

sebeobrana (Náchodský, 2006).  

 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.  

 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. 
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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 situaci (Náchodský, 2006). 

 Z laického pohledu je sebeobrana chápána jako úpolová disciplína (neboť 

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

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. 
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3.1  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 vzniku. Tradice obvykle vytváří z 

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

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 

  18  



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 dovednost.  

 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 

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 zemi. 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. 
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 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 situaci (www.bojovaumeni.cz). 

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 přípravě RS 

tak může uživatele provázet konfliktem ještě před samotným bojem (slovní kontakt, 

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

 

3.2 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 útočník (Konečný, 2000).  Ve sportu nám na 

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

psychicky velmi negativně ovlivnit. 

 

 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, škrcení a jednu 

kategorii pák (pouze na loket). S tímto málem sebeobranu  nevyřešíme. Praktická reálná 
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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 místě (Náchodský, 2006). 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. 

 

3.3 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 zbraní (Konečný, 2000). 

 

 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. 

 

 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 
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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. 

 

3.4 Zdravotní stránka sebeobrany 

Aby člověk mohl v sebeobraně, ale i v životě řešit všechny typy situací, 

potřebuje mít zdravé tělo i mysl. Tím se také přibližuje dokonalosti. Při výcviku se 

proto má předcházet poranění nebo opotřebení, jejichž následky se projevují, až po řadě 

let. Proto i pro sebeobranu je snaha o odhalení a posouvání hranic lidských možností, se 

musí realizovat obezřetně a citlivě. Praxe v sebeobraně může mít i terapeutický účinek, 

protože rozptyluje psychické a fyzické napětí. Otázka zdraví nelze oddělit od koncepce 

ki je řízena  a spouštěna vědomím a liší se od svalové síly. Aby byla ki dostupná, je 

potřeba nechat působit podkorová centra, odloučení pomocí relaxace od kůry mozkové, 

a vyloučit tak emoce a vnější vlivy, které tuto aktivitu brzdí. Jde přitom o mobilizaci 

vnitřních sil organismu, kterou si můžeme představit tak, jako by vzduch procházel 

v těle po různých drahách a uvolňoval průchod ki. Tvrdí se, že bojová umění jsou 

z hlediska psychického zdraví prospěšnější než ostatní tělovýchovné aktivity, neboť 

jejich psychický odraz není jen jakýmsi vedlejším účinkem. Jak úžasná působí bojová 

umění na zdravotní stav, ukazují příklady řady mistrů bojových umění (např. Kanó, 

Funakoši, Čchö Chiny Chi a jiní), kteří byli v dětství velmi slabí a nemocní. Harumicu 

 Hida byl dokonce tak slabý, že mu lékaři předpovídali jen dva roky života, proto 

jeho výchova byla poznamenána nesmírnou láskou rodičů a okolí. Všichni po 

systematickém výcviku dosáhli vyšší úrovně zdraví a zdatnosti než jejich vrstevníci. 

Ukázalo se, že jejich fyzická slabost neměla nic společného se slabostí ducha a že 

soustředěné cvičení je mohutným prostředkem ke zlepšení zdraví. (Fojtík, 1999). 
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4. Okolnosti vylučující protiprávnost 

Neopominutelnou podmínkou trestní odpovědnosti fyzických osob je rozpor 

jejich jednání s právní normou, tedy tzv. protiprávnost. Trestní právo obecně ve většině 

zemí připouští, že ačkoli byly naplněny všechny typové znaky trestného činu souhrnně 

popsané v trestních kodexech jako skutková podstata a další obecné znaky uvedené v 

zákoně, nemusí být i přesto určité jednání trestné. Podmínky, za kterých může výše 

uvedená situace nastat, nazýváme okolnosti vylučující protiprávnost. Okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost tak rozumíme takové okolnosti, které způsobují, že čin, který 

se svými rysy podobá trestnému činu, není protiprávní a není tedy ani trestným činem. 

Obecně lze říci, že český trestní zákoník, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2010, navazuje na 

předešlou právní úpravu okolností vylučujících protiprávnost obsaženou v trestním 

zákoně z roku 1961, ale současně nezůstal v tomto směru nic dlužen dlouholetému 

vývoji trestního práva a především judikatuře, rozhodovací praxi, soudů. Nový trestní 

zákoník tak v hlavě III. své obecné části za okolnosti vylučující protiprávnost výslovně 

označuje stejně jako ve starém kodexu krajní nouzi - § 28, nutnou obranu - § 29 a nově i 

svolení poškozeného - § 30 a přípustné riziko - § 31, které byly dříve dovozovány pouze 

teorií a judikaturou. Oprávněné použití zbraně - § 32 a specifická okolnost vylučující 

protiprávnost v podobě beztrestnosti policejního agenta byly upraveny taktéž již ve 

starém trestním zákoníku. Kromě těchto výslovně v trestním zákoně uvedených případů 

teorie i praxe rozlišuje několik dalších důvodů souhrnně charakterizovaných jako výkon 

dovolené či dokonce přikázané činnosti. Použití těchto jiných, v trestním zákoníku 

výslovně neuvedených případů okolností vylučujících protiprávnost je přípustné, 

protože analogie ve prospěch pachatele je v trestním právu hmotném dovolena a výčet 

těchto okolností tak není ani nemůže být zcela uzavřen. (Jelínek a kol., 2009) 
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4.1 Krajní nouze dle § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník 

4.2 Pojem krajní nouze 

 

§28 trestního zákoníku: 

 

(1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“ 

(2) „Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější 

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ 

 

V případě jednání v krajní nouzi musí být splněny následující objektivní podmínky: 

a) odvrací se nebezpečí 

b) nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně 

c) nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak 

d) způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil 

e) ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost ho snášet 

 

Osoba jednající v krajní nouzi si je vědom existence těchto objektivních 

podmínek a má vůli za jejich existence jednat. Při krajní nouzi dochází ke střetu dvou 

zájmů chráněných trestním právem. Jednomu z těchto zájmů hrozí porucha, která může 

být odvrácena pouze poruchou druhého zájmu. Zásahy do sféry třetích, nezúčastěných 

osob jsou taktéž v takových případech přípustné. K činu v krajní nouzi je oprávněn 

zásadně každý, tedy nejen ten, jehož zájmy jsou ohroženy, nýbrž i ten, jehož zájmy 

ohroženy nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi). (Jelínek a kol., 2009) 
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4.3 K výkladu podmínek krajní nouze 

Nebezpečí je stav hrozící poruchou. Příčiny (zdroje) nebezpečí mohou být 

libovolné a různorodé. Jsou jimi přírodní síly (zemětřesení, povodeň, vichřice), útoky 

zvířat (nejde-li o zvíře poštvané), působení strojů a mechanismů člověkem 

nevyvolaných a nezaviněných, fyziologické procesy v lidském těle (hlad, bolest). 

Pramenem nebezpečí může být i jednání člověka. Právě v takových případech, kdy se 

zájem jednotlivce nebo i společnosti chráněný trestním zákonem ocitá v bezprostředním 

ohrožení ze strany jiného člověka, může dojít k legálnímu užití pákových technik za 

účelem odvrácení takového nebezpečí avšak pouze při splnění dalších podmínek. 

Možnost odvrátit nebezpečí za daných okolností i jinak zakládá tzv. požadavek 

subsidiarity, pro jehož splnění je třeba brát v úvahu jen ty možnosti obviněného, 

kterými bylo možné se nebezpečí vyhnout, odvrátit ho včas a které zbytečně neohrožují 

zájmy osob, jež se na vzniku nebezpečí nepodílely. O případ krajní nouze nejde, jestliže 

nebezpečí již pominulo. O případ krajní nouze nejde ani tam, kde nebezpečí hrozí 

teprve v budoucnu. Přímo hrozící nebezpečí je tu tehdy, jestliže vývoj událostí spěje 

rychle k poruše anebo sice nepokračuje, ale jsou splněny téměř všechny podmínky 

potřebné k tomu, aby porucha nastala, a uskutečnění zbývajících podmínek je věcí 

náhody, jež se může kdykoli a s velkou pravděpodobností stát. V souvislosti 

s porovnáním závažnosti hrozícího nebezpečí a následkem způsobeným při jeho 

odvracení hovoříme o tzv. požadavku proporcionality, který je třeba posoudit v každém 

jednotlivém případě v souvislosti se všemi okolnostmi. O krajní nouzi se nejedná také, 

jestliže ten, komu nebezpečí hrozí je povinen ho snášet. Vzhledem k tomu, že tuto 

povinnost ukládají určitým kategoriím osob zvláštní předpisy a jedná se, mimo jiné o 

příslušníky Policie při výkonu veřejné správy, budu se této otázce ještě věnovat v bodě 

8. 4. (Jelínek a kol., 2009)  

 

4.4 Vybočení z mezí krajní nouze (exces)  

Jestliže nebyly splněny všechny podmínky krajní nouze nebo nebyly splněny ve 

všech směrech, jde o tzv. exces. Jedná se o situaci, kdy: 

a) způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil (intenzivní exces), 
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b) jednání nebylo provedeno v době, kdy nebezpečí bezprostředně hrozilo, tj, 

stalo se předtím nebo potom (extenzivní exces), 

c) nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, tj. s méně závažnými následky, nebo  

d) byla tu povinnost nebezpečí snášet. 

Spáchání trestného činu při odvracení útoku nebo jiného nebezpečí, aniž byly zcela 

splněny podmínky krajní nouze, je polehčující okolností. (Jelínek a kol., 2009) 

 

4.5 Nutná obrana dle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník 

4.6 Pojem nutné obrany 

 

§29 trestního zákoníku 

 

 (1) „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

(2) „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ 

 

Pro jednání v nutné obraně musí být splněny následující podmínky: 

a) útok ohrožuje společenské vztahy a zájmy chráněné trestním zákoníkem 

b) útok přímo hrozí nebo trvá 

c) přiměřenost obrany 

 

Podstatou nutné obrany je odvracení útoku na společenské vztahy chráněné 

trestním zákoníkem, a to činem, který by jinak byl trestným činem, namířeným proti 

útočníkovi. Obránce tedy nejedná proti účelu zákona, ale ve shodě s ním a dochází tak 

k náhradě zásahu veřejných orgánů. Čin provedený v nutně obraně není postižitelný 

trestem ani jinou sankcí. Ve vztahu ke krajní nouzi je nutná obrana privilegovaným 

případem, a tedy ve vztahu speciality. Místo jakéhokoliv nebezpečí odvraceného 

v krajní nouzi, je nutná obrana reakcí na přímo hrozící nebo trvající útok. Škoda tak 

nepostihuje kohokoliv, nýbrž útočníka, a tedy mnohem více než kde jinde bude 

oprávněné užití pákových technik na místě v případech nutné obrany. K nutné obraně je 
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oprávněn kdokoliv a každý je oprávněn odvrátit útok, i když nesměřuje proti němu 

samému, sám není útokem dotčen (tzv. pomoc v nutné obraně). (Jelínek a kol., 2009) 

 

4.7 K výkladu podmínek nutné obrany 

Osoba jednající v nutné obraně si je vědoma existence výše uvedených 

objektivních podmínek a má vůli za jejich existence jednat. Jednání v nutné obraně není 

nebezpečné pro společnost, naopak je žádoucí, protože vlastně nahrazuje zásah veřejné 

moci. Jednání v nutné obraně není protiprávní, není tedy ani trestným činem. 

Podmínkou nutné obrany není, že se bránící nemohl vyhnout útoku jinak.  

Nutná obrana je přípustná pouze proti útoku ohrožujícímu některou z hodnot 

chráněných zákonem. Takovým útokem je úmyslné, protiprávní jednání člověka. 

Útokem není chování zvířete, ledaže by šlo o zvíře poštvané jiným člověkem. Útok je 

zpravidla trestným činem, nicméně to není podmínkou. Pouhé nepřístojnosti však 

nejsou útokem. Útok mívá formu konání, ale může být též opominutím určitého 

chování. Útok musí ohrožovat některou z hodnot chráněných zákonem. Chráněné zájmy 

ohrožuje i útok vyprovokovaný. Jedná-li však obránce v úmyslu vyprovokovat útok, 

aby pak mohl proti útočníkovi spáchat trestný čin, nejde o nutnou obranu. Provokace 

útoku je v takovém případě prostředkem spáchání trestného činu. Čin v nutné obraně je 

čin dovolený a není proti němu přípustná obrana.  

Přímo hrozící útok je takový, který má bezprostředně nastat. S obranou není 

třeba čekat, až útok začne. Přímo hrozící útok může být podle okolnosti případu také 

výhrůžka u osoby známé svou agresivitou a násilností.  

Přiměřenost obrany je třeba hodnotit především se zřetelem k intenzitě útoku a 

vlastní obrany, přičemž je zjevné, že obrana musí být, má-li být způsobilá k jistému 

odvrácení útoku bez rizika pro napadeného, silnější než útok. Nesmí být však zcela 

zjevně přehnaná, a tedy očividně v hrubém nepoměru ke způsobu útoku. Přiměřenost 

nutné obrany je třeba hodnotit též se zřetelem k subjektivnímu stavu osoby, která 

odvracela útok, tj. podle toho, jak se čin útočníka jevil tomu, kdo jej odvracel. Nutná 

obrana je právem nikoli povinností, obránce tak nemusí využít nutné obrany. (Jelínek a 

kol., 2009) 
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4.8 Vybočení z mezí nutné obrany (exces) 

Vybočením z mezí nutné obrany rozumíme případy: 

 kdy obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku – tzv. exces 

intenzivní 

 kdy obrana nesměřovala proti přímo hrozícímu nebo trvajícímu útoku – exces 

extenzivní 

 byl odvracen neexistující (domnělý) útok 

 

 Spáchání trestného činu při odvracení útoku nebo jiného nebezpečí, aniž byly 

zcela splněny podmínky nutné obrany, je polehčující okolností. (Jelínek a kol., 2009) 

 

 

5. Sebeobrana a zákon 

5.1 Právo použít sebeobranu 

Stává se, že při výcviku sebeobrany, se ženy často dotazují na to, co se stane, 

když se budou bránit a ubrání se a při této obraně způsobí útočníkovi zranění nebo smrt. 

Pro mnohé ženy je  skoro nepředstavitelný problém překonat určitou psychickou 

bariéru, kterou pro ně představuje někomu ublížit,  a to i za cenu, že dojde k ohrožení 

vlastního zdraví a života.  

Ženám, které mají zájem o výcvik sebeobrany, je třeba řádně vysvětlit a 

seznámit je s tím, že když se  přiměřeně brání a dojde ke zranění nebo usmrcení 

útočníka, nedopouštějí se žádného protiprávního jednání. V případě, že je žena  

napadena či jinak ohrožena a je nucena se bránit sama, v mnoha případech za použití 

různých dostupných prostředků, je třeba pro to, aby se po úspěšné obraně neocitla na 

lavici obžalovaných místo útočníka sama, aby vedle taktiky a techniky sebeobrany 

znala také zákonné podmínky sebeobrany. (Novotný,2006)  

Každý občan, bez výjimky, má právo postavit se na odpor proti každému, kdo 

by nezákonným způsobem zasahoval do lidských práv a základních svobod, které jsou 

deklarovány v základních ustanoveních  Ústavy České republiky  zák. č. 1/1993 Sb. a 

 Listiny základních práv a svobod, usnesení předsednictva České národní rady 
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č.2/1993 Sb. a v ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smlouvách o lidských 

právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána. Tato lidská práva 

jsou práva jednotlivců chráněná nezávislými soudy.  Porušení těchto práv a svobod 

může podle okolností zakládat trestní či jinou právní odpovědnost. (Ústava ČR, Listina 

základních práv a svobod) 

Ochrana těchto základních lidských práv a svobod člověka je však do jisté míry 

podmíněna právě zákonnými podmínkami sebeobrany (jinak by docházelo k porušování 

práv a svobod ostatních). 

 

 

5.2 Specifika sebeobrany žen 

5.2.1 Žena  v kontaktu s  policií  

Důležitou věcí pro odbourání různých klamných předsudků žen je rovněž to, aby 

žena byla seznámena s úlohou policie při napadení ženy a seznámena i se základními 

postupy policie, tedy s tím, co se po takové situaci může stát  a jaké následky z toho 

mohou pro ni vyplývat.  

V tomto smyslu může být žena postavena do více rolí, a to jako  poškozená 

nevhodným obtěžováním a chováním nebo jako přímá  oběť trestného činu. Pro účely 

této práce bude dostačující  toto rozdělení :  

 poškozená , jako nevhodně obtěžovaná,  

 poškozená , která se útoku pachatele ubránila, tedy stala se obětí útoků, ale 

k dokonání trestného činu ze strany pachatele nedošlo, a to i za cenu 

zranění či smrti samotného pachatele,   

 poškozená, která útočníkovi, pachateli podlehla a stala se přímou obětí 

konkrétního trestného činu a byla jí způsobena újma, a to  na zdraví, 

majetku, nebo na  právech.    

  

Jde v podstatě o to, že mnoho trestných činů páchaných na ženách není 

oznámeno i z toho důvodu, že žena si klade otázku co bude poté, když celou věc oznámí 
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na policii a zda to pro ní nebude obdobně stresující zkušenost jako sebeobranná situace 

sama.  

5.2.2 Nevhodné chování a obtěžování   

V případě, že k samotnému fyzickému útoku nedošlo, ale žena se stala obětí 

různého nechtěného vážného obtěžování, a to jak verbálního, tak neverbálního, je třeba, 

aby žena na tuto skutečnost  policii upozornila. Jednání dotyčného, který se dané věci 

dopustil, může naplňovat skutkovou podstatu přestupku, případě trestného činu, 

samotné posouzení události je pak věcí policie. 

Oznámením události však může žena zabránit dalším případům obdobného 

přestupku či trestného činu. Toto oznámení lze podat jak oficiální, tak i neoficiální 

cestou, osobně i anonymně, pokud žena chce zůstat v anonymitě, lze jej učinit totiž i 

telefonicky na různé krizové linky, které jsou pro tyto účely zřízeny.  Jde v podstatě o 

to, aby policie zmapovala místa, kde k podobným situacím dochází, nebo typovala 

možné osoby, které mají sklony k páchání trestných činů nebo přestupků podobného 

rázu, a tím mohla preventivně předcházet závažným trestným činům, ke kterým může 

v pozdější době docházet. 

Je známo, že u některých typů pachatelů se nebezpečnost jejich jednání pro 

společnost pomalu stupňuje. Mnohé nevhodné chování jim po delší dobu prochází, a to 

právě z toho důvodu, že si jejich jednání nikdo nevšímá nebo nad ním přivírá oči a pro 

samotnou osobu pachatele z toho nejsou vyvozovány žádné důsledky. Jen samotné 

projednání  přestupku nevhodného chování vůči ženě, kterého se pachatel dopustil, jej 

může odradit od mnohem závažnějšího potencionálního jednání v budoucnu.  

Samozřejmě je opět na ženě a jejím rozumném  posouzení, kdy takové oznámení 

učiní. Zcela určitě nemusí být oznámeno každé nepovedené takzvané flirtování nebo 

zavádějící poznámky se sexuálním podtextem. V tomto ohledu je na místě apel na 

zdravý rozum žen.                  
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5.2.3 Úspěšná obrana  

Ve druhém případě, tedy že dojde k napadení ženy a té se podaří útok pachatele 

odrazit, mohou nastat různé situace. Může se stát, že žena, která odvrátí útok pachatele, 

z místa činu uteče, případně uteče pachatel, kterému se nepovedl útok. V tomto případě 

je třeba, aby žena po zabezpečení sebe sama, to znamená například  přivoláním  dalších 

osob, vyhledáním bezpečného úkrytu, neprodleně informovala policii a stručně vylíčila, 

jak se jmenuje, kde se nachází, zda potřebuje zdravotnickou pomoc a zkráceně co se 

událo. V tomto případě je důležité, aby byla schopna označit polici přesně  místo 

události a aby v případě, že zůstala na místě, kde k napadení došlo, nemanipulovala 

s ničím co na místě zůstalo, lhostejno zda se událost stala ve vnitřních prostorách nebo 

kdekoliv v přírodě. Policie  bude postupovat tak, že žena bude  podrobně vytěžena  

k celé události a k osobě  pachatele a bude provedeno ohledání místa činu za účelem 

zajištění stop. Může být také provedena osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídka 

těla napadené ženy,  jestliže to bude nutné ke zjištění a zachycení stop nebo následků 

trestného  činu. 

Je důležité, aby ženy věděly, že v tomto případě hraje čas důležitou roli pro 

dopadení pachatele, řádnému objasnění věci a  zabránění dalším útokům. Je třeba, aby 

bylo  co nejdříve přesně označeno místo a podána vyčerpávající informace pro možnost 

dopadení pachatele bezprostředně po činu.  

Při úspěšné obraně rovněž může dojít ke zranění nebo i smrti útočníka. Ani toto 

by však pro ženu nemělo představovat důvod ke strachu a panice. Mohou zde však 

nastat určité komplikace, pro ženu taková událost představuje silný traumatizující 

zážitek.  Ženy v těchto situacích by měly být obeznámeny s tím,  že nikdo nemá právo 

po nich vyžadovat nebo je dokonce nutit k okamžité výpovědi. Policie má povinnost 

zkoumat oprávněnost nutné obrany v takových případech, kdy dojde k těžkému zranění 

nebo smrti pachatele.  Rozhodně ale ani zde není na místě obava z činnosti policie, jde o 

řádné zadokumentování věci pro její objasnění a posouzení, tedy plnění povinností které  

zákon policii  ukládá. V těchto případech by bylo vhodné vypovídat až po řádném 

zklidnění emocí,  kdy bude žena opět vyrovnaná a  tedy schopna vypovídat. Rovněž  lze 

doporučit právní pomoc advokáta od samotného počátku vyšetřování. 

Z praxe vyplývá, že napadená žena nebyla v případě své rázné a tvrdé obrany 

odsouzena za smrt nebo těžké zranění pachatele, pokud měla vážnou obavu o svůj život 
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a současně okolnosti případu, tedy způsob útoku pachatele, místo napadení, osoba 

pachatele,   nasvědčovaly tomu, že mohlo dojít k ohrožení života a zdraví napadené 

ženy. Samozřejmě tyto okolnosti jsou detailně zkoumány a nelze tyto poznatky brát 

jako záruku na beztrestnost. Je však třeba, aby si žena řádně uvědomila, jak se v případě 

útoku cítila a proč a za jakých okolností užila ke své obraně zbraně,  prostředky a nebo  

schopnosti, kterými vyřadila útočníka z boje. Nelze totiž již po vyřešené situaci zcela 

navodit stejné okolnosti, které v době napadení  a tedy i vyvolání obranné situace, 

předcházely, a to ani za provedení vyšetřovacích pokusů a rekonstrukcí. V těchto 

případech jen žena ví, jak útok cítila a dokonce jen ona může  ze své strany v danou 

chvíli posoudit nebezpečí, které jí hrozí.   

Mezi muži a ženami jsou známé jasné anatomické a fyziologické rozdíly. 

Některé důležité rozdíly mezi ženami a muži), a tudíž i schopnost obou pohlaví ubránit 

se napadení je rozdílná. Z toho vyplývá, že si lze jen stěží obranu napadené ženy, 

bránící se např. znásilnění,  vykládat jako obranu nepřiměřenou. Intenzitu útoku a 

způsob útoku musí  poté sama žena popisovat při výpovědi, kdy se nesmí zapomínat na 

to, že ten kdo vyvolal obrannou reakci ženy byl pachatel, tedy bez jeho útoku, ať již byl 

více či méně tvrdý, by obraná situace nenastala. Pachatel si tedy nese velmi velký díl 

rizika toho, jak dopadne a v podstatě je jediný, kdo dobrovolně riskuje a dává v sázku 

své zdraví a život. 

 

5.2.4  Neúspěšná obrana  

Neúspěšná obrana nastává tehdy, pokud se útočníkovi záměr podaří,  žena se 

neubrání a stane se obětí některého z trestných činů. Mezi takové trestné činy lze řadit 

následující: proti majetku, proti životu a zdraví, například ublížení na zdraví,  proti 

lidské důstojnosti,  tedy  například znásilnění,  nebo proti svobodě, například loupež. 

V takovém případě by se žena měla snažit celou věc v co nejkratší možné době 

oznámit  policii. Není třeba, aby se za každou cenu snažila dostavit  na policii, může 

zůstat kdekoliv, kde se cítí být v bezpečí. Následně je policie  povinna oznámení 

prošetřit. (Zákon č.283/1991 Sb., o Policii České republiky) 

Zde následují stejné úkony policie, které jsou popsány výše. Po příjezdu na 

místo policie předběžně vytěží ženu k situaci, která se stala, provede ohledání místa 
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činu, tedy místa kde k napadení ženy došlo a provede šetření v okolí místa činu. 

V případě závažnějšího trestného činu jako je loupež nebo znásilnění, se na místo,  kde 

k trestnému činu došlo,  dostaví kromě uniformované hlídky policie také policisté 

kriminální služby.   Se ženou, pokud to její stav dovolí, a zde je důležité, pokud se žena 

bude cítit schopna vypovídat, bude sepsán podrobný protokol. Je také provedena osobou 

téhož pohlaví nebo lékařem prohlídka těla napadené,   jestliže to bude nutné k zajištění 

a zachycení stop nebo následků činu. Vždy je ale nejdůležitější zdravotní stav 

poškozené a napadené ženy a k tomuto se musí přihlížet v první řadě. Policie nemůže 

provádět žádné úkony s poškozenou, pokud by ohrožovaly její život nebo zdraví, to 

znamená, že i výslech poškozené v případě jejího závažného  zranění nebo psychického 

zhroucení, může být proveden až poté, co jej povolí lékař. Žena má právo odmítnout 

sepisovaní čehokoliv a provádění  jakéhokoliv  úkonu s její osobou do doby, než toho 

bude schopna.  

Zde je ale  na místě si uvědomit opět důležitou  roli času, která v dopadení 

pachatele, a tím zabránění jeho další trestné činnosti, hraje nemalou úlohu. 

 

5.2.5  Zvláštní způsoby dokazování 

Z praxe známe ještě jednu velmi nepříjemnou stresovou  situaci, do které se 

napadená žena  v kontaktu s policií může dostat. Jedná se o některé zvláštní způsoby 

dokazování, které jsou uvedeny v  §§ 104a, 104b, 104c, 104d, 104e zákona č. 141/1961 

Sb., trestního řádu. Jde o  konfrontaci, rekognici, vyšetřovací pokus, rekonstrukci a 

prověrku na místě.  

V těchto případech se při objasňovaní činu  poškozená žena opět může dostat do 

kontaktu s pachatelem tváří v tvář. Zvlášť při identifikaci pachatele, takzvané rekognici, 

kdy je  pro trestní řízení důležité, aby podezřelý, obviněný nebo svědek, v tomto případě 

napadená žena, znovu poznala  osobu pachatele, který jí napadl, a tím určila jeho 

totožnost. Jedná se v podstatě o to, že žena která se dostala s pachatelem do střetu, se jej 

pokusí poznat mezi více osobami.  Ale ani zde nemusí mít žena již v průběhu 

dokazování strach z provádění podobných úkonů, jen je třeba, aby byla řádně 

obeznámena s těmito možnostmi a aby věděla, že v případě, že se nechce útočníkovi 
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postavit podruhé tváří v tvář a nechce, aby jí pachatel spatřil, má právo na zachování 

své anonymity.  

Při provádění  úkonů podobného rázu má žena rovněž plné právo být poučena o 

všech jejích povinnostech a právech, a toto poučení, pokud se jí nedostalo, může rovněž 

vyžadovat.   

 

6.  Místa napadení         

Z hlediska místa, kde dochází k napadení žen tedy rovněž i místa, kde dochází 

k sebeobranné situaci, bylo dle statistik zjištěno, že  častěji dochází ke kriminálním 

deliktům  v osídleném místě. 

V povědomí žen a dívek a rovněž tak autorů některých publikací bývá, že  

k napadení dochází nejčastěji na odlehlých místech s dobrým krytím jako je husté křoví, 

uličky v parku  s minimální možností pohybu osob a ještě převážně v noční době, kdy  

se pachatel  v podstatě staví  do pozice ukrytého číhajícího nebezpečí s tím, že pokud 

nebude mít příležitost, tak svůj záměr neprovede. Pravda dle vyhodnocení je však 

trochu jiná. Pachatel si místo v podstatě vybírá podle pohnutek, jaké ho k napadení ženy 

vedou, a tou může být sexuální motiv, msta nebo získání majetkového prospěchu. Dál 

může mít pachatel  místo přesně vybrané, vytipované nebo svůj čin provede ze 

zoufalství  za účelem získání majetku,  nebo v případě, kdy jen využije příležitosti.                                 

Napadená žena je z pohledu pachatele, pokud jde o majetkový prospěch, daleko 

jednodušší cíl, a proto má pachatel i nižší  nároky na výběr místa, kde útok provede. 

Tyto útoky často probíhají na ulicích, v budovách jako je panelový dům, bytový dům a 

dále i v budovách  veřejných jako je škola, nemocnice a podobně.           

V mnoha  případech se pachatel s obětí zná a k násilí dochází v místě bydliště, 

jedná se o domácí násilí. Dle známých údajů o násilí tohoto charakteru počet 

takovýchto případů, i přes nové legislativní úpravy, narůstá. Zde je potřeba navíc brát 

v potaz i to, že převážná část tzv. domácího násilí je latentního charakteru, kdy se 

složky činné v trestním řízení o deliktu vůbec nedozví. Často také dochází 

ke zkreslování informací, jak od oběti, tak od pachatele, s úmyslem z obou stran 

dekriminalizovat násilníka.  
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Velmi často žena bývá napadena také v zaměstnání, například obsluha 

benzínových čerpadel, ostatní provozní a obsluhující personál, poštovní doručovatelka, 

toto je z hlediska sebeobrany a místa, kde k ní dochází, rovněž dost důležitý  údaj.  

Dále bylo zjištěno, že častým místem napadení  jsou i různé podniky  převážně 

restauračního typu, a to v době pořádání různých akcí jako jsou diskotéky, plesy apod., 

nebo místa v blízkosti těchto podniků při pořádání společenských událostí. Lze s určitou 

mírou jistoty tvrdit, že v převážné většině těchto napadení se pachatel a poškozená znají 

a motivem bývají převážně neshody mezi druhem a družkou, žárlivost a rovněž tak 

často hraje významnou roli alkohol.  

Pokud dojde k napadení ženy  na odlehlém místě a zvláště jsou-li tato napadení 

vedena se sexuálním motivem, mají daleko horší následky, a to jak na zdraví, tak na 

psychice ženy.  

 

Tipy na místa / situace, které byste si měla dopředu promyslet: 

 Odchod z domu / bytu 

 (Uvědomte si, kudy vede vaše cesta z domu či bytu a snažte se vyvarovat 

 temných zákoutí, neosvětlených míst atd.) 

 Cesta do práce 

 (Uvědomte si, kudy a jak jezdíte či chodíte do práce a snažte se volit trasu, kde 

 je mnoho lidí a tedy minimální riziko útoku) 

 Práce 

 (Uvědomte si své pracovní prostředí, kolegy a nadřízené a přemýšlejte o tom, 

 jak se k nim chováte. Z výše uvedené statistiky je patrné, že nejčastější útoky 

 jsou právě od známých osob. To neznamená, že se máte ode dneška chovat 

 odtažitě a chladně, jen si dávejte pozor, kdy se nevinné flirtování mění v jasnou 

 jasnou výzvu prakticky cokoliv, proto je lepší být například na podnikovém 

 večírku s kamarádkou či kolegyní a navzájem se hlídat.) 

 Odjezd z práce 

 (Uvědomte si, kudy a jak jezdíte či chodíte z práce a snažte se volit trasu, kde je 

 mnoho lidí a tedy minimální riziko útoku) 

 Příchod domů 

 (Uvědomte si kudy vede vaše cesta domů a snažte se vyvarovat temných 

 zákoutí, neosvětlených místa atd.) 
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 Odchod na večeři 

 (Uvědomte si, kudy povede Vaše cesta do Vaší oblíbené restaurace a opět se 

 snažte  vyvarovat temných zákoutí, neosvětlených míst atd. Toto se snažte 

 dodržet, i když budete mít zajištěný doprovod jelikož nejčastější útoky jsou 

 právě od známých osob.) 

 Návrat domů 

 (Uvědomte si, kudy povede vaše cesta domů ze schůzek, tréninků, návštěv kina 

 či divadla a opět se snažte vyvarovat temných zákoutí, neosvětlených míst, atd.) 

 Odchod do postele 

 (Všímejte si otevřených oken či dveří, které by měly být vaším odchodem 

 zavřené) 

 Víkendový odpočinek 

 (Uvědomte si kam jedete, zjistěte si možnou náhradní dopravu domů, pokud se 

 víkend nebude vyvíjet dle vašich přání, ať nejste závislá pouze na organizátorovi 

 akce. Doporučuje se domluvit si v pravidelných intervalech volání rodičům nebo 

 kamarádce.) 

 Výlet z města 

 (Předem si naplánujte trasu a určete si místa, odkud je možné se dostat domů 

 náhradní dopravou, pokud se výlet nebude vyvíjet dle vašich představ. 

 Doporučuje se domluvit si v pravidelných intervalech volání rodičům nebo 

 kamarádce.) 

 

6.1 Fakta 

 Sexuální napadení jsou hlavně o dominanci a kontrole a většinou i o 

příležitosti. 

 Ženská sebeobrana se začíná již od verbální obrany. 

 Pro snížení reakce ženy na situaci je nutné cvičit předem připravované scénáře. 

 Efektivní technika je ta, která zastaví soupeře do 3 minut(včetně verbální 

části). 

 Nejlepší obranou je útěk a pokud nelze, tak tvrdý útok. 

 Většina lidí z neznámých důvodů jde po městě aniž by pozorovalo, co se děje 

v okolí. 
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 Většina lidí je schopna vidět v úhlu větším než 180 stupňů. Je pouze potřeba 

využívat i periferní vidění. 

 První pravidlo je nedostávat se do oblastí či situací, kde hrozí napadení. 

 Pokud první pravidlo nelze dodržet, platí pravidlo druhé – UTÍKEJTE. 

Zapomeňte na vaši kabelku, zapomeňte na váš nákup či kabát a prostě 

UTÍKEJTE. 

6.2 Mýty 

 Sexuální napadení se stanou pouze v temných zákoutích. 

 Vzhledem ke statistice se většina napadení stane na vámi známých místech 

jako je podnikový večírek, u vás doma nebo na chatě u kamaráda.Sexuální 

napadení jsou hlavně o sexu (tedy ne o násilí, loupeži, atd.). 

 Útočník si ze všeho nejvíce potřebuje dokázat, že má nad vámi moc, že si 

s vámi může dělat cokoliv. Proto se dá znásilnění spíše přirovnat k mučení než 

k sexuálnímu aktu.Sexuálního násilí se dopouštějí pouze perverzní psychopati. 

 Útočník může být ženatý a vést normální život. 

 Stane se to pouze díky tomu, jak jste oblečená 

 Jeden z vůbec nejrozšířenějších mýtů. Je to jako byste řekli, že jste nabourala 

do  jiného auta, protože bylo červené. 

 Neexistuje způsob, aby se žena ubránila útočícímu muži - 

 Tak tento mýtus se dá celkem úspěšně  vyvrátit na kurzu sebeobrany a věřte, že 

budete příjemně překvapena. 

 Je velice jednoduché se bránit. 

 Tak toto je druhý extrém. 

 Obrana není nikdy jednoduchá, jelikož se musíte bránit na několika úrovních 

 Psychické, duševní i fyzické. Nebudeme vám nalhávat, je to těžké, ale dá se to 

zvládnout. 

 Znásilňovány jsou pouze prostitutky. 

 Je pravda, že v tomto povolání je vyšší riziko, ale neznamená to, že jde pouze 

o tuto skupinu žen. Podobné je to s AIDS. Nevybírá si dle toho, jestli jste 

zaměstnankyně nebo úspěšná podnikatelka, jestli máte ráda sex nebo ne, anebo 

jestli se ráda hezky oblékáte či ne. 
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6.3 Statistika znásilnění 

Statistika znásilnění, včetně pokusů o znásilnění od roku 1989 do roku 1999. 

Vysoký nárůst znásilnění po amnestii v roce 1989. 

V počtu znásilnění v uplynulých letech je na prvním místě Ostrava, dále Praha, 

Ústí n/L a Brno. Velká městská centra vzhledem ke všeobecné anonymitě, 

nepřehlednosti, četným příležitostem k zábavě až do časných ranních hodin jsou velmi 

rizikovým prostředím. 

Recidivisté se v průměru podílejí na této trestné činnosti zhruba 33 %, v roce 

1990 to bylo 45 %. Vliv alkoholu průběžně od roku 1990 klesá, stejně tak v průměru 

i podíl mládeže na tomto druhu trestné činnosti. 

Převážná část obětí je ve věku 18 – 30 let. Vyskytují se ovšem i případy velmi 

mladých dívek a dětí, ale i žen v pokročilém věku. 

Většina případů se stává přímo v terénu (opuštěná místa, parky, průchody, polní 

a lesní cesty), další skupinu tvoří náhodné známosti ze společnosti (večírky, taneční 

zábavy, společenské akce atd.) Zejména jsou ohroženy dívky na útěku z domova, 

z dětského domova, autostopařky. Malý počet se stane přímo v bytě, pokud žena 

neuváženě vpustí neznámého muže (záminka: odečet plynu, el. proudu, vodoměru, 

opravář telef. vedení atd). 

Vzhledem k tomu, že část případů znásilnění a pokusů o znásilnění zůstává 

neoznámena (menší města) je třeba apelovat na postižené ženy, aby si svůj nepříjemný 

zážitek nenechávaly pro sebe, protože tak umožňují pachateli pokračovat v trestné 

činnosti. U některých typů násilníků se míra agresivity může postupem času zvyšovat. 

93% sexuálních napadení jsou stejné rasy jako oběť. Nejčastější formou 

znásilnění byla vynucená soulož. 

Ve více jak 50% znásilnění byl pohlavní styk spojen ještě s další sexuální 

praktikou (ve více jak 60% případů se jednalo o vynucený orální sex). 

V případě, že jste neozbrojená (zbraň, techniky sebeobrany), zvyšujete riziko 

vašeho zranění o 27%. ( dle statistik mvcr.) 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7. Cíle a úkoly 

7.1. Cíle 

Cílem této bakalářské práce je popis a zpracování výběru vhodných technických 

prostředků juda pro výuku ženské sebeobrany, a to na základě vlastního výzkumu a 

praktických zkušeností. Dále jsem se zaměřil na logickou sebeobranu žen, vzhledem 

k jejich společenskému postavení a možných nebezpečných situacích, s kterými se 

bohužel musejí setkávat.   

V neposlední řadě je zde uveden  systematizovaný přehled technických 

prostředků úpolového sportu judo, který může sloužit cvičencům k orientaci v technické 

stránce judo a k porovnání této stránky s technickou náplní jiných úpolových sportů a 

bojových umění. 

 

 

7.2. Úkoly  

 Shromáždit materiály související s tématem závěrečné práce 

 Analyzovat materiály a dostupné informace o judu a ženské sebeobraně 

 Popsat systematiku technických prostředků judo 

 Popsat aplikaci technických prostředků judo 

 Upozornit na právní souvislost s aplikovanou ženskou sebeobranou 

 Porovnat nácvik s reálnými situacemi sebeobrany žen 

 Zobrazit (foto) detaily správně prováděných technik sebeobrany 
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8.  Ženská sebeobrana 

8.1 Úvod k dané problematice 

 Náchodský (1992) uvádí, že problematika soupeření mezi lidmi, způsoby obrany 

a ochrany osoby jsou staré jako lidstvo samo. Úroveň sebeobrany se neustále 

zkvalitňuje a zvyšuje přiměřeně k tomu, jak se vyvíjí formy a možnosti útoku. Znalost 

sebeobrany přináší sebevědomí a v kritických situacích dává pocit jistoty. Je však velmi 

smutné, že v naší společnosti se otázkou sebeobrany musí zabývat i ženy. Násilí 

páchané na ženách je smutným příkladem toho, jak lze zneužít fyzické převahy. Žena je 

v průměru fyzicky slabší než muž, má strach z násilí a její myšlení se naprosto liší od 

myšlení mužů. Z pohledu ženy je jakýkoliv silový odpor předem marný, boj je pro ně 

hrubiánstvím, ze kterého mají strach a nechtějí se k němu snížit. Výuka ženské 

sebeobrany je proto velmi složitým a dodnes nevyřešeným problémem. Ženy jsou však 

taky důvěřivější než muži a to v dnešní době vede k zneužívání jejich důvěry v mnoha 

oblastech života. Mezi tuto oblast patří také výuka ženské sebeobrany, která se stala 

dobrým byznysem. Byla napsána spousta knih na téma ženské sebeobrany, např. Nin 

tsun do combat (2004) – autorem je Jaroslav Polák nebo Sebeobrana ženy (1994 ) od I. 

Fojtíka. Jsou pořádány různé kurzy výuky ženské sebeobrany, ale většinou s velmi 

slabým výsledkem. Každá z knih popisuje značné množství technik likvidace útočníka. 

Spousta kurzů učí údery, kopy a pákové techniky. Výuka ženské sebeobrany je však 

velmi specifická a vyžaduje kvalitní a dlouhodobý výzkum, na jehož základě může být 

sestavena účinná koncepce výuky této sebeobrany. Znalost a ovladatelnost technik 

sebeobrany je pro dnešní ženu nutností. V dnešním světě plném násilí je to totiž 

poslední možnost, jak přežít, když selže prevence. A jak píše Adolf A. Lebeda (1984), 

znalost sebeobrany dodá sebevědomí a pocit jistot. 
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8.2  Taktické prvky 

 

 Zrušení útočné akce protivníka, kdy útočník ztrácí čas, ve kterém lze uplatnit 

technické prvky aniž by na něj mohl reagovat. 

 Použití výhodnější zbraně, prostředku nebo technického prvku, např. při 

ohrožování krátkou bodnou zbraní lze uplatnit kabelku, klíče,  tyč, židli nebo jiný 

příležitostný předmět. Výhodnost bývá dána dosahem tj. vzdáleností. 

 Blokování zrakových vjemů, je jedním z nejúčinnějších taktických prvků, neboť 

k vedení intenzívního útoku je třeba zrakový přehled o situaci. 

 Využití terénu,volbou terénu vyloučit nebo ztížit akce schopnost útoku, např. vliv 

kluzkosti povrchu, stísněnost prostor apod. 

 

 

8.3 Technické prvky 

 

 Jedná se o aplikaci úpolové činnosti, která vyřazuje útočníka z boje, a to 

minimálně na dobu trvání sebeobranné situace. Obecně lze mezi technické prvky zařadit: 

: 

 údery ( beze zbraně, se zbraní) 

 kopy 

 porazy 

 páčení 

 škrcení 

 tlaky na citlivá místa 

 

 Pro volbu konkrétního technického prvku je třeba brát v úvahu hledisko dosahu, 

účinnosti, obtížnosti, doby potřebné pro nácvik.  
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8.4 Psychické prostředky 

8.4.1 Ovlivnění jednání útočníka 

 Mělo by se jednat o takovou činnost, kdy obránce působí na útočníkův psychický 

stav a vyvolá u něho jednání výhodné pro úspěšnost vlastní akce. 

 

 Odvedení pozornosti a dezorientace protivníka, lze dosáhnout především 

předstíráním jiné činnosti, než která bude následovat. Jinými slovy je třeba 

zahajovat boj přípravným klamáním protivníka. 

 

 Vnucení vlastního pojetí boje 

 

 Boj a jeho úspěšnost je vázána taktickými plány, s nimiž do něj vstupují oba 

účastníci. Každý z nich se snaží o prosazení své taktiky a negování taktiky 

protivníka. Jde o to, nedat se strhnout pojetím boje soupeře, ale naopak získat 

iniciativu. Tento postup je důležitý zejména pro první okamžiky boje, např. 

rychlejší volba zbraně. Co je třeba soupeři vnutit je závislé na konkrétní situaci. 

 

 Příprava momentu překvapení 

 

 Účinnost akce v boji je zvyšována, není-li soupeř na tuto akci připraven. Obecně 

lze říci , že jde o provedení něčeho s čím soupeř rozhodně nepočítá, co má pro 

soupeře velmi nízkou pravděpodobnost. Překvapení je tím větší čím méně je 

akce očekávána. 

 

 Z předchozího textu vyvstává možná otázka, která ze složek prostředků k řešení 

sebeobranné situace má větší význam. Osobně znám případy, kdy jedinec, který 

byl dobrým bojovníkem na žíněnce nedokázal čelit v reálné situaci útoku, 

protože ji nezvládl po stránce psychické; a naopak jedinec, který se 

nevyznačoval  přílišnými technickými dovednostmi, dokázal v krizové situaci 

jednat tak, že nedošel žádné újmy. Proto bych si dovolil tvrdit, že většinový 

podíl, teoretického procentuálního zhodnocení šance na vítězství, mají 

prostředky rázu psychického 55%, dále rázu taktického 35% a nejméně 
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prostředky technické 20%. Tím bych ovšem nechtěl technickou stránku 

odsouvat stranou, neboť právě ona je opěrným bodem odpovědi na možný 

fyzický útok, ale chtěl bych jen přednést názor možného zaměření výcviku na 

stránku psychologie jednání a hlubšího využití taktiky, zejména v ženské 

sebeobraně. 

 

 8.6 Technická příprava 

 Technická příprava by se měla  zabývat rozvojem, zdokonalením a upevněním 

technických prvků (úpolových dovedností) u cvičenců, zejména u cvičenek. Měla by brát 

v úvahu jednoduchost, malý počet dovedností, standartní provedení a charakter 

podmínek bojových situací s ohledem na cílovou skupinu.  

 

Části technické přípravy : 

1) Nácvik pádů 

2) Nácvik základních technik 

 

 

1)  Nácvik pádů 

 

Pády lze rozdělit na: 

 pády vpřed ( se vztykem a bez vztyku) 

 pády vzad  ( se vztykem a bez vztyku) 

 pády stranou 

 

 Technika pádů má značný význam pro rozvoj obratnosti. Podílí se na rozvoji 

koordinace v prostoru především změnami polohy těla. Z hlediska taktiky mají zvláštní 

význam pády úmyslné, jež mohou tvořit součást některých porazů. Dokonalé zvládnutí 

pádů se podílí na koncentraci cvičenců při výcviku, kdy odpadají obavy důsledků 

vlastního pádu a eliminuje se možnost zranění. 
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2) Nácvik základních technik 

 

 Pro účely sebeobrany žen, by prvky bojových umění měly být jednoduché, klást 

důraz na absolutní odvahu, agresi a rychlé rozhodování v akci. Důležitou okolností je 

správné rozhodování pod tlakem za každé úrovně hrozby, kdy se zdůrazňuje instinktivní 

rozhodování a jednání. Skutečné techniky musí být přibližné a účinné i v situaci, kdy 

útočník není v pozici, kde by jsme ho potřebovali mít, nebo napadená žena není vtom 

správném postoji, případně mine místo, které chtěl zasáhnout. 

 

Základní techniky lze dělit z hlediska nácviku na  

 kopy – viz. Příloha č.4, obr. 1,2,3 

 údery,seky – viz. Příloha č.5, obr. 1,2 

 páky – viz. Příloha č.6, obr.1 

 porazy, přehozy – viz. Příloha č.6, obr.1, Příloha č.7, obr.1 

 škrcení 

 tlaky na citlivá místa – viz. Příloha č.7,obr.2 

 

 Z hlediska použití taktického postupu  je možné vyčlenit příslušné skupiny 

použití, v nichž se budou v nácviku aplikovat základní techniky : 

 

 Útok  - je tvořen jednoduchými útočnými technikami jako je např. kop, úder, sek 

a v podstatě tvoří úvodní část nácviku. 

 

 Protiútok -  je nejčastější taktickou aplikací útočné techniky. Důvodem je 

rozličné načasování protiútoku vzhledem na počáteční okamžik útoku. Z toho 

vyplývá aplikační dělení akcí podle načasování 

 

 Obrana – protiútok 

 

 Současné krytí s protiútokem 

 

 Vpadnutí technikou do počáteční fáze útoku útočnou technikou  
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 Obrana -  jedná se o reakci na konkrétní útok, jejímž výsledkem je odklonění, 

vychýlení či zablokování útočné akce. 

 

 

Praktický nácvik a výběr technik by se měl vyznačovat: 

 

 Jednoduchostí : techniky jsou složené z co nejjednodušších pohybových 

vzorců, sledujících přirozené pohyby člověka. Pouze po důkladném osvojení a 

zvnitřnění přiřaďujeme složitější příbuzné pohyby. Konstrukce techniky musí 

být zjednodušená. 

 

 Účelností : každý z vykonaných pohybů sleduje nějaký přímý účel. Vynechávají 

se různé přechody a mezivychýlení. 

 

 Nenánoročností : techniky nejsou založené jen na fyzické převaze síly a 

rychlosti (a kondičních pohybových schopností). Jsou ekonomické, efektivní a 

nevyžadují nadprůměrnou koordinaci a flexibilitu. 

 

 Univerzálností : jednotlivé techniky jsou použitelné pro víceleté skupiny útoků. 

Pohybový umožňuje aktuální změnu technik, které jsou zvolené tak, aby se 

mohli mezi sebou jednoduchým způsobem intuitivně kombinovat. 

 

 Kontrolovatelností :  Každý z použitých prvků techniky musí být dostatečně 

kontrolovatelný ve smyslu právní instituce nutné obrany. Využívá se tu 

skutečnosti, že v jistém souboru technik můžeme bezpečně a rychle aplikovat 

techniku s různou intenzitou. (Reguli 2004) 

 

Modelové situace  : Podle výše uvedené teorie vývoje bojové situace lze modelové 

situace z hlediska postavení a kontaktu obou účastníků dělit na situace bez trvalého 

kontaktu a situace s  trvalým kontaktem. Každá z těchto variant je z pohledu obránce 

specifická a vyžaduje svůj přístup především v taktice a následně k tomu volbě 

technických prvků. 
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 Volba technik ze strany instruktora podle mého názoru by měla být taková , aby 

tyto techniky vycházely pokud možno z praktického ověření a byla zaručena jejich 

maximální funkčnost. Tím míním to, že pokud instruktor vyučuje pouze techniky na 

základě technického modelu pro daný systém bojového umění a sám si neověří 

praktickou funkčnost, alespoň tím že přizpůsobí cvičný útok co nejvíce realitě, postrádá 

tento výcvik praktický význam.  

 

9. Nácvik ženské sebeobrany 

 Samotný nácvik ženské sebeobrany by se měl odvíjet podle individuálních 

psychických a fyzických možností cvičenců (cvičenek). Postupně bychom měli připravit 

celý pohybový aparát na obranné, ale i na útočné situace. 

 

 nácvik postojů a obratů dle judistické sebeobrany žen 

 nácvik periferního vnímání okolí (dvojice chodí kolem sebe, dívají se před sebe, 

ale zároveň vnímají i osobu, kterou míjí) 

 ukemi waza = technika pádů (uširo ukemi, joko ukemi, mae ukemi) 

 nácvik jednoduchých technik chvatů v postoji ( přehozů, porazů)  

 vnější podraz nohou (o soto gari): viz. Příloha č.6, obr.2 

    - přehoz bederní (o goši), popř. (tai-otoši) viz. Příloha č. 7, 

    obr.1 

    - vnější poraz s využitím pádu házejícího (soto maki komi) 

    - vnitřní podraz nohou (o uči gari) 

 nácvik úderů a kopů    

 úder otevřenou dlaní na horní pásmo  

 údery loktem  

 údery hřbetem pěsti 

 nácvik technik kopů (kop kolenem, kyvadlový kop nártem, prošlápnutí) 

 kombinace úderů a kopů  
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 nácvik pákových technik – základní varianty : 

    - výkrut zápěstí (kote-gaeši) 

    - průlom lokte  (waki gatame) 

    - páky na prsty (nukite garami) 

 vyproštění z úchopů za zápěstí, kolem ramen, zepředu kolem pasu, zezadu 

kolem pasu. Vše pomocí úderu a páky. 

 nácvik využití předmětů, které jsou obsahem ženské kabelky jako zbraní  klíče, 

hřebínek, sprej atd. Použití různých předmětů jako zbraní přibližuje například i 

Schmitt (2002)  

 nácvik bodnutí, úderů, říznutí, hození do obličeje atd. 

 
 
 Veškerá technika by měla být  nacvičována postupně – samostatně na místě, ve 

dvojicích do dlaně soupeře, dynamicky do úderových lap. 

 

 Všechny údery a kopy byly směřovány do oblasti citlivých míst (hlava, genitálie, 

břicho atd.). Rollová (2005) upozorňuje ženy, aby se nejvíce soustředily na kopy a 

údery na genitálie. Razantní provedení techniky totiž dokáže vyřadit útočníka z boje na 

dobu, která stačí ženě na útěk. 

 

9.1 Základní sestava 

 V této práci uvádím základní i další možný výběr vhodných technických 

prostředků juda pro výuku ženské sebeobrany. Ten však souvisí a taky vychází  jednak 

z vlastních praktických zkušeností, výzkumu dané problematiky, ale i z původní 

koncepce judistické sebeobrany žen – Judo Joshi Goshinho. Tato sestava technických 

prvků juda pro účely sebeobrany žen byla vytvořena již v roce 1943. Důvodem pro 

vytvoření této sestavy byla pomoc japonským ženám ubránit se násilí. Náplň sestavy 

tvoří techniky základních pohybů, obratů, úderů a kopu, vyproštění z úchopů a objetí. 

Názvy jednotlivých technik jsou uvedeny v tabulce  č. 4, jejich překlad uvádí příloha č.1. 

 

 Judo Joshi Goshinho, atemi waza a nage waza se staly v této práci výchozími 

body k vytvoření výběru technik pro účely dnešní moderní ženské sebeobrany. Dále bylo 
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čerpáno z řady odborné literatury k níž patří například Náchodský a Honzík (1987), 

Čejka (1995) a další již uvedená literatura. 

 

Tabulka 4. Judistická sebeobrana žen ( Judo- Joshi- Goshinho ) 

TAI SABAKI RIDATSU HO SEIGO HO 

Tai no ido Katate tekuti dori Ude gjaku dori 

Cugi aši Ryote katate dori Uširo eri dori 

Migi sabaki               Gjaku dori Uširo kubi himojime 

Hidari sabaki           Ude kakae dori Uširo dori 

Migi harai Uširo dori Kyohaku dori 

Hidari harai   

Migi maware   

Hidari maware   

Mae šizume   

Migi šizume   

Hidari šizume   

Hiza ate   

Migi mae sabaki   

Hidari mae sabaki   

 

 

9.2 Výběr technik judo 

  Jako nejúčinnější a nejreálnější obrana žen se ukázaly techniky z oblasti atemi 

waza, tedy techniky úderů a kopů na citlivá místa. Tyto se však ženy musí pomocí 

tréninku naučit aplikovat rychle, dynamicky a velmi tvrdě. Techniky z oblasti nage 

waza jsou pro ženy velmi náročné, proto musí být vyučovány dlouhodobě se současným 

posílením svalové soustavy. Z těchto důvodů jsem rozdělil výběr technik na skupiny: 

začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé.  

 

  49  



9.3 Realizace výuky a výběr vhodných technik obrany  

1. Začátečnice 

 znalost preventivních opatření – vyhýbat se nebezpečným opuštěným místům, 

autostopu, neprovokovat svým oděvem a chováním, nebýt ověšena samým 

zlatem  

 

 znalost psychologické formy obrany – spočívá v použití různých lstí např. 

tvrzení, že je těhotná, má pohlavní chorobu, pokusit si domluvit schůzku na 

jindy, volání o pomoc, hoří atd., diplomatické jednání. 

 

 znalost zhodnocení situace – učit ženy potlačovat strach a hysterii formou 

pokládání si otázek – Ví o mě protivník? Je neklidný? Jak je oděný? Je sám? Co 

udělám a co mohu užít jako zbraň ? atd. 

 

 úpolové  techniky : 

 

1. postoj, obraty, přemístění 

  

2. pády – ukemi waza : 

 pád vzad 

 pád stranou  

 pád vpřed 

 

3. údery – atemi waza : 

 údery otevřenou dlaní 

 údery loktem  

 údery hřbetem ruky 

 sek malíkovou hranou ruky 

 úder pěstí (vyučovat lze po zpevnění zápěstí) 

 kop kolenem 

 kyvadlový kop vpřed 
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 zbraně a jejich využití – hřeben, klíče, pera a tužky, spreje, kabelka, deštník, 

bundy, svetry atd.  

 

Všechny uvedené techniky se nacvičují postupně od nejjednodušších pozic až po 

techniky kombinací a cvičení ve dvojicích či skupinkách. Postupně zvyšovat dynamiku 

úderů a vést psychický nátlak (časový limit, nadávky atd.). Aplikace technik se vede 

s důrazem na zasažení citlivého místa  - nos, brada, oči, genitálie… . Cvičenky musí 

pochopit, že techniky musí být maximálně tvrdé, aby vyřadili útočníka z boje a žena tím 

měla prostor pro útěk. 

 

 

2. Mírně pokročilé 

 techniky hodů – nage- waza : 

1. velký vnější podraz  –  O soto gari  

2. přehoz ramenní   –  Seoi otoši  

3. přehoz bederní   –  O goši  

4. zátočka vnitřní   –  Soto maki komi  

 

 techniky pák – kansetsu-waza: 

 1. páky na prsty  - Nukite garami 

 2. páka na loket   –  Waki gatame 

 3. páka na zápěstí a loket  –  Kote mawaši 

 

 

 

Uvedené techniky se cvičí opět postupně tj. samostatně, v kombinaci s úderem 

nebo kopem, v kombinaci s využitím zbraní. Po aplikaci techniky zahajuje cvičenka 

dynamický útěk. 
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3. Pokročilé 

 modelové situace  : 

 

útok:      příklady obrany : 

 

Obejmutí zezadu přes ruce - úder hlavou, sek do rozkroku,  

     seoi otoši, kote mawaši 

Obejmutí zezadu pod ruce - úder hlavou,loktem, dupnutí  

     na nárt, soto maki komi, páky na prsty 

Obejmutí zepředu přes ruce  - bodnutí prsty do slabin, kop  

     kolenem do rozkroku, o goši 

Obejmutín zepředu pod ruce - bodnutí do očí, úder přes uši, 

     o soto gari 

Obejmutí kolem ramen - úder loktem do břicha, o goši, 

     kote mawaši, sek do genitálií 

Pokus o úchop za prsa - úder otevřenou dlaní, waki gatame, 

     o goši 

Škrcení předloktím zezadu - úder loktem do břicha, sek do 

     genitálií, seoi otoši 

Pokus o znásilnění na zemi - kop do rozkroku, bodnutí do očí, 

     úder přes uši, otočení za vlasy a bradu 

 

 

 řešení různých modelových situací ve stížených a nestálých  

podmínkách – světlo, tma, hlučné prostředí, komunikace současně 

s obranou apod.  

 řešení různých modelových situací a to i v reálném prostředí - les, 

park, opuštěná místa, automobil atd., s využitím náhodných zbraní – 

kámen, písek atd. 
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10. Závěr 

Smyslem této práce bylo zaměření se na problematiku ženské sebeobrany, 

možnost aplikace technických prostředků judo při výuce ženské sebeobrany a reálnosti 

sebeobrany žen vůbec. Je zde uveden vlastní názor na tuto problematiku vycházející 

z praktických zkušeností vlastních i ostatních kolegů z oblasti úpolových sportů. 

Snahou bylo nastínit základ pro další studium problematiky ženské sebeobrany, které se 

jistě budu věnovat i v dalších letech. Není možné náplň ženské sebeobrany striktně 

stavět pouze na zkušenostech, ale především dále čerpat z novějších variant z této 

oblasti.  

Jsem si plně vědom závažnosti tématu páchaného násilí na ženách, a proto bych 

chtěl v budoucnu dále přispívat k potlačení tohoto ubohého  lidského nástroje. 

Sebeobrana obecně by měla naopak přispívat k rozvoji fyzického a psychického ducha 

člověka. Techniky sebeobrany  by se neměly  stávat nástrojem oplácení zla, nýbrž 

trvalým s úctou vedeným způsobem boje k zachování lidských vztahů. Aplikace juda 

při sebeobraně žen není výjimkou a jsem rád, že se  mohu plně spolehnout na filosofii 

svého sportu, jelikož judo v překladu z japonštiny opravdu značí ,, jemnou cestu“.     
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12. Přílohy 

Příloha č. 1 

 

Nejpoužívanější názvy: 

Tai sabaki – obraty těla  

 

Tai no ido   základní pohyb 

Tsugi aši   následující stopa 

Migi sabaki   pohyb vpravo 

Hidari sabaki   pohyb vlevo 

Migi mae sabaki  pohyb vpravo vpřed 

Hidari mae sabaki  pohyb vlevo vpřed 

Migi maware   obraty vpravo 

Hidari maware  obraty vlevo 

 

Mae šizume   úder pěstmi vpřed 

Migi šizume   úder pěstmi vpravo 

Hidari šizume   úder pěstmi vlevo 

Hiza ate   úder kolenem 

 

 

Ridatsu ho – oddělený krok, strana   

 

Katate tekuti dori  úchop za zápěstí zepředu 

Ryote katate dori  úchop za obě zápěstí zepředu 

Shishi gyaku dori  úchop za prsty - obracet 

Ude kakae dori  úchop oběma rukama za paži 

Uširo dori   úchop zezadu přes ruce 

Seigo ho – přizpůsobivý krok, strana  

Ude gjaku dori  úchop oběma za ruku 

Uširo eri dori   úchop zezadu za límec 

Uširo kubi himo jime  škrtit provazem zezadu 
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Příloha č.2 

 

Uširo dori   úchop zezadu 

Kyohaku dori   úchop čelně  

Aši                                          nohy 

Dožo                                       tělocvična na judo 

Goši                                        bok 

Gari                                         pohyb srpu 

Hiza                                         koleno 

Hara                                        břicho 

Te                                            paže 

Hažime                                    začněte 

Joši                                          pokračujte 

Matte                                      přerušení 

Rei                                          pozdrav 

Randori                                  cvičný zápas 

Kumi-kata                              základní úchop 

Osaekomi                               držení nasazeno 

Soremade                               konec zápasu 

Obi                                         pás 
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Příloha č. 3 

 

Preventivní desatero: 

 

1. Nechoďte večer a v noci sami do města, pouze ve skupinkách. 

2. Neprocházejte za tmy lesy, parky, neosvětlená místa , obejděte je. 

3. Neběhejte ve večerních hodinách. 

4. Nestopujte a neberte stopaře. 

5. Zvažte své oblečení, neflirtujte. 

6. Jestliže vás žádá večer někdo neznámý o oheň, sdělte mu, že jste 

nekuřačka. 

7. Zeptá – li se vás večer někdo na čas, patřičně odstupte a pak mu 

sdělte čas. Natočte se tak, abyste viděly nejen na hodinky, ale i na 

osobu. 

8. Začne – li vás někdo pronásledovat, kličkujte mezi auty, stromy, 

pátrejte co lze použít jako zbraň nebo si připravte svoji. 

9. V oblasti verbálního konfliktu se snažte být diplomaty, převést ke 

smíru nebo si chystejte zbraň. 

10. Čtěte černou kroniku, ne proto, aby se vám zošklivil celý svět, ale 

proto, abyste zjistily co všechno se přihodilo jiným lidem. 
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Příloha č. 4 

 

 

Obrázek 1. Kopy – vnitřní kop chodidlem do  kolena protivníka 

                                 

Obrázek 2. Kopy – vnitřní kop holenní do kolena protivníka  

                                 

Obrázek 3. Kopy – kop kolenem do oblasti genitálií 
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Příloha č.5 

 

Obrázek 1. Údery  – úder oběma rukama do oblasti krku ( palce a dlaně vytvoří tzv. vidličku) 

                                      

 

Obrázek 2. Údery – úder kabelkou do oblasti hlavy  

                              
 

 

 
 

Příloha č.6 
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Obrázek 1. Páky- páka na paži protivníka, obrana proti útoku s nožem 

                         
 

Obrázek 2. Porazy, přehozy – poraz vnější nohou vzad (osoto-gari) 

                                          
 

 
 

 

Příloha č. 7 

Obrázek 1. Přehoz vpřed přes nohu  (tai-otoši) 
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Obrázek 2. Tlaky na citlivá místa 

 

 

 


