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Abstrakt

Název:

Didaktika a charakteristika veřejných a profesních kurzů sebeobrany

Cíle práce:

Charakterizovat veřejné a profesní kurzy sebeobrany a popsat jejich metodiku

Metoda:

V práci byla uplatněna teoreticko-popisná strategie opřená o kvalitativní metody 

výzkumu sběru dat, zejména byly využity informace osobních zkušeností a informace 

získané řízeným rozhovorem s instruktory Policie ČR a instruktory sebeobrany v civilní 

sféře.  

Výsledky:

Byla popsána metodika výuky sebeobrany v civilní a profesní sféře. Byl 

charakterizován rozdíl v zaměření těchto kurzů s zároveň stanoveny společné znaky.

Klíčová slova:

Sebeobrana, bojové sporty, bojová umění, profesní a civilní kurzy sebeobrany, 



Abstract

Title:

Didactics and characteristics of public and professional courses of selfdefense

Objectives of the theses:

Characterize the public and professional self-defense courses and describe their 

methodology

Method:

In the work was used theoretical-descriptive strategy grounded on qualitative
research methods of data collection based on information system of personal
experience and information obtained controlled interview with instructors police 
and self-defense instructors in the civilian sphere.

Results: 

The methodology of teaching self-defense in a civil and professional spheres 

was used. Also was characterized the difference in the focus of these courses.

Key words:

Selfdefense, combat sports, martial arts, professional and civilian self-defense 

courses
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1.ÚVOD

Tématem této diplomové práce je popis metodiky profesních kurzů sebeobrany a 

kurzy pro veřejnost. 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 náplní byla taktéž aplikace tohoto bojového umění. Samozřejmostí mi vycházel 

absolutní soulad s technikami většiny úpolových sportů, které napomáhají k účinnosti 

sebeobrany a popis jednotlivých kurzů prohloubí efektivitu sebeobrany jednotlivce. 

Jelikož pracuji jako policista a podílím se taktéž na výcviku svých kolegů, využil jsem i 

postřehů z policejní praxe a z organizování profesních kurzů.

Diplomová práce je koncipována jako výukový program, využívající prvky z 

různých bojových umění a sportů, složený s důrazem na snadné a rychlé osvojení 

jednoduchých prvků a jejich případné reálné použití. Program může být využít 

dospělou populací bez větších předchozích zkušeností v bojových uměních, která se 

profesně vystavuje většímu nebezpečí napadení (lékařský personál, pedagogičtí 

pracovníci v zařízeních pro problémovou mládež, pracovníci protialkoholních a 

protidrogových léčeben a podobně), kteří nemají pravidelný výcvik sebeobrany 

organizovaný zaměstnavatelem jako Policie ČR, Armáda a bezpečnostní agentury. 

V této práci bych chtěl popsat metodiku sebeobrany jednotlivých kurzů. Dále se 

v diplomové práci budu snažit zjistit, metodou rozhovorů názory na současný stav 

metodiky při pořádání kurzů sebeobrany pro veřejnost a kurzů určené pro profesionály. 

V diplomové práci jsem se dále zaměřil na porovnání a rozdělení kriterií vhodných 

technik a jejich nácvik. Neméně důležité je uvést konkrétní krizové situace, které jsou 

společné pro veřejnost i policii. Uvedená metodika by měla zároveň posloužit jako 

praktický návod, jak se chovat v případě řešení krizových situací, které často bývají 

společným problémem policistů s civilními občany.  
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2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ

Rozbor literatury a pramenů

Před vypracováním diplomové práce s tématem: Didaktika a charakteristika 

veřejných a profesních kurzů sebeobrany, bylo nezbytně nutné prostudovat široké 

spektrum odborné literatury a také informací dostupných na webových stránkách 

ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti, pro získání širokého informačního 

základu o dané problematice. Vedle zkušeností získaných na základě mnohaletého 

praktikování bojových umění se dá především čerpat z rozboru teoretických dat, 

pramenů a literatury, které byly pro vypracování této práce nezbytné. Co se týká 

dostupné domácí literatury z oblasti historického vývoje sebeobrany, tak velice 

podrobně toto téma popisují autoři: Náchodský (2006) v díle: Neboj se bránit, dále 

Sommer, (2003) Dějiny sportu, nebo historici tělovýchovy Kössl, Štumbauer, Waic

(1994) Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury: Světové dějiny. Především se jednalo o 

tituly z oblasti úpolů, úpolových sportů a sebeobrany, ale také z oblasti dalších vědních 

oborů, jakými jsou například teorie sportovního tréninku, psychologie, teorie a 

didaktika tělesné výchovy a pedagogika. 

Podle autorů Choutky, Dovalila (1991) je obecně sportovní trénink procesem tří 

částí: (úvodní, hlavni a závěrečné) a je potřeba jednotlivé fáze náležitě odlišit. Neméně 

důležitou součástí odborné literatury pro vypracování této diplomové práce byly 

publikace z oblasti teorie psaní vědeckých prací a to zejména:  Základy vědecké práce v 

tělesné kultuře (1989) a Kompendium psaní a publikování v kinantropologii (2004) od  

Štumbauera. 

Pedagogický proces, který se prolíná v diplomové práci, dokresluje taktéž  

psychologický zdroj a to ve znění: „Uvědomělost je výsledkem poznání a vědění 

člověka. Uvědomělost násobí síly člověka k překonávání překážek a obtíží, rozvíjí jeho 

schopnosti, posiluje jeho vůli, vede ho k uvědomělému podřizování vlastních zájmů 

celku a ukázňuje ho.“ Kostková a kolektiv (1978). 

Nejobsáhlejší část diplomové práce zasahuje do oblasti úpolových sportů, bojového 

umění a sebeobrany. V této oblasti odborné literatury, poskytuje tuzemská publikace 
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zejména všeobecný základ podle Fojtíka a Michalova (1996) Základní úpoly, úpolové 

sporty a umění I. Cituji a souhlasím: „Úpoly obecně, a taktéž i každou jednotlivou 

úpolovou disciplínu, je třeba nacvičovat a studovat v určité posloupnosti.“ 

Další zajímavé pohledy na asijské bojové umění a východní filosofii, nabízí Fojtík 

(2001) ve svém díle Budó, moderní japonská bojová umění, nebo Špička (1998) 

Kapitoly z mentální průpravy.    

Zdroje literatury použité pro vytvoření této práce byly čerpány především z fondů

Státní vědecké knihovny v Praze a to zejména tituly zabývající se tématikou bojových 

umění a úpolových sportů a z Ústřední knihovny FTVS UK Praha, která mi poskytla 

cenné rady v oblasti teorie psaní vědeckých prací: Učebnice sebeobrany pro každého, 

Náchodský (1992) a podle Frömela (2004) Kompendium psaní a publikování v 

kinantropologii.

Tento teoretická práce se zabývá především problematikou profesní a civilní 

sebeobrany, která se ve většině publikací staví do role nadřazenosti nad ostatními. Proto 

přináší zajímavý pohled na dané téma publikace od McNaba, Rabigerové (2005) Naučte 

se chránit sebe, svůj domov a rodinu. Naproti tomu profesionální, přesně stanovený 

metodický postup, lze prostudovat v knihovně Policejní akademie ČR. Především 

odborné kroky v postupu při služebních zákrocích stanovuje Příprava k použití 

donucovacích prostředků od Bittnera (2010), která koresponduje s nařízením 

policejního prezidenta z roku 2009. Velice vhodně se vyjadřuje ve své produkci 

odborné literatury taktéž autor, učitel sebeobrany a bývalý kolega judista  First (2009) v 

dílech:  Metody výcviku profesní sebeobrany a First, Král (2002) Průpravná cvičení 

v sebeobraně. Veškerou profesní metodiku z oblasti sebeobrany doplňuje nezbytně 

literatura o technicko-taktických problémech od autora Hrazdíry (1996) Základy 

metodiky výcviku a taktiky služebních zákroků, kterou doplňuje múj vlastní komentář z 

pohledu provedení zákroku na veřejnosti společně s policisty.

V neposlední řadě cennými informacemi týkající se bojového umění a bojových 

sportů poskytla moje domácí knihovna tvorbu od autorů:  Funakoshi (1994) Karatedo. 

Má životní cesta, Lind (1996) Tradice Karate, Lebeda (1984) Sebeobrana, Letošník 

(1993) Judo učebnice pro trenéry 1. díl.  Srdínko (1987) Malá škola juda, Srdínko, 

Vachun, (1984) Judo.
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE

Cíle

Cílem práce je popsat metodiku sebeobrany určenou pro širokou veřejnost a 

profesionály. Dále provést analýzu historie, současnosti a celkového vývoje sebeobrany. 

Popsat metodiky vedení kurzů a porovnat techniky sebeobrany v jednotlivých kurzech 

sebeobrany. 

Úkoly

Úkolem diplomové práce je poskytnout společný výukový program, který by 

napomáhal při pořádání sebeobranných kurzů a zejména při řešení krizových situací na 

veřejnosti. Prvotním úkolem je přesně a přehledně zmapovat prvopočátky a vývoj 

sebeobrany, která se stala posléze v moderním světě součástí veřejného života. Dále 

bylo nezbytné analyzovat profesní přípravu policistů, její užití a oprávnění podle 

zákona. Totéž platí i o civilní sféře a bylo potřeba přesně určit společnou metodiku, 

která by vyhovovala oběma stranám. Posléze bylo potřeba provést rozbory jednotlivých 

kurzů podle společných znaků a porovnat úroveň jednotlivců i celkovou.

Metody

V práci byla uplatněna teoreticko-popisná strategie opřená o kvalitativní metody 

výzkumu sběru dat, zejména byly využity informace osobních zkušeností a informace 

získané řízeným rozhovorem s instruktory Policie ČR a instruktory sebeobrany v civilní 

sféře.  
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4. DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

4.1 Vývoj sebeobranných systémů na evropském kontinentu 

z historického hlediska

Historie bojových systémů a jednotlivých technik, které jsou založeny na 

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

lidstvo samo. Zvláště sebeobrana jako univerzální, vždy dostupný prostředek 

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

silnějším, mnohdy ozbrojeným útočníkem. Různé způsoby boje byly časem 

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

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

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

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

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

udržení obranyschopnosti a bojovnosti, často také tato umění sloužila vojenským 

účelům.

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

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

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

světa. Např. ve středověkém Německu dosahovalo velkého rozkvětu zápasnické umění 

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

byl nucen dál bojovat beze zbraně. Ve středověku byl pojímán boj zblízka jako součást 

vojenské výchovy a byl hojně pěstován hlavně šlechtou. O panu Lvu z Rožmitálu je 

známo, že se na svých cestách potýkal v zápase s cizími rytíři. Ze zachovalých spisů ze 

14. století (německých) i s obrázky je zřejmé, že i ve středověku se pěstoval boj zblízka, 

který byl obohacen kopy, údery, škrcením a podrážením nohou. Za první oficiálně 

vydanou knihu v evropských zemí, která se týkala sebeobrany pro každého, je 

považována kniha z roku 1674, kterou vydal v němčině Nizozemec Nikolaus Petter  pod 

názvěm „DER KUNSTLICHE RINGER“ nebo-li „Umělecký zápasník“. Tato kniha 

obsahuje 71 vyobrazení sebeobranných technik boje muže proti muži. 
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          Dalším z děl z tohoto oboru a této doby je kniha z roku 1539 

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

zachovalý rukopis od Meyera Joachima Strasbourga z roku 1570 věnované umění 

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

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

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

právním aktem s předepsaným řádem a pravidly.

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

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

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

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

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

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

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

koneckonců i moudrý.

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

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

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

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

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

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

určovaly vývoj druhu bojového sportu. V průběhu staletí mnohá stará válečná umění 

zanikla, byla nahrazena účinnějšími systémy, také staré zbraně byli nahrazeny 

novějšími Takto například upadlo v zapomnění velmi rozšířené umění sebeobrany 

žoldnéřů (lancknechtů). Byla vynalezena různá ochranná zařízení, umožňující co 

nejbezpečnější nácvik, zachovávající však účinnost starého válečného umění. 

4.1.1 Vývoj bojových umění (sportů) v Čechách

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

Královská česká zemská stavovská šermírna, v níž se vyučovalo šermířským technikám 

až do první světové války.  V provozování šermu pokračoval i Sokol, který šerm 

doporučoval jako vhodnou součást tělocvičných cvičení a byl to právě Miroslav Tyrš, 
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který zpracoval české šermířské názvosloví. V rámci Sokola byl také velmi populární 

zápas, který byl opět Miroslavem Tyršem považován za jeden nejvšestrannějších 

sportů, poněvadž se v něm spojovaly všechny prvky tělesné zdatnosti (síla, obratnost a 

vytrvalost) na všech částech těla zároveň.   Podrobně jej proto popisuje ve své knize 

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

prvního průkopníka zápasu v českých zemích lze považovat Adolfa Hájka, kdy z jeho 

zápisků v deníku lze usuzovat, že zápas byl v Čechách pěstován již v první polovině 19. 

století (součást cirkusových představení).

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

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

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

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

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

německo do Čech dostává Judo a Jiu-Jitsu a pod vedením PhDr. Františka 

Smotlachy.  V roce 1910, kdy byl založen Vysokoškolský sport kde se v „odboru pro 

úpolnické sporty“ začali pěstovat shora uvedené sporty a vše bylo provozováno jen se 

zaměřením na sebeobranu a zpočátku jen jako vzácnost než jako systematické cvičení.

Dalším bojovým uměním, které si u nás začalo nacházet svou cestu, bylo Karate.  

Již v r. 1952 začali někteří mistři Jiu-Jitsu používat prvky z Karate ve svých kroužcích 

sebeobrany. Karate si u nás rychle našlo své příznivce a v současné době patří 

k nejrozšířenějším bojovým sportům v Čechách.                             

4.1.2 Historie  výcviku u četnictva a SNB do roku 1989

Po 1. světové válce a vzniku samostatného československého státu byla převzata 

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

(Praha a Brno) a dvě policejní komisařství (Plzeň a Moravská Ostrava). Nový zákon o 

četnictvu č. 299 Sb. z. a, který vycházel z osvědčeného rakouského vzoru a ve kterém 

bylo četnictvo charakterizováno jako „vojensky organizovaný sbor strážný, který je 

určen k tomu, aby udržoval veřejný pořádek a bezpečnost na celém území 

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

a výcvikem a policii úkoly a podřízeností Ministerstvu vnitra (Pešek, 1997).  V těchto 

letech nalézáme snahu o realizaci vzdělávání a výcviku četníků, jako celoživotního 
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principu bezpečnostního vzdělávání v „Instrukci pro četnické školy“, vydané výnosem 

MV č. 47.761/13-1928. Cílem bylo připravit všechny členy k výkonu bezpečnostní 

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

speciální školy, pořádány kurzy a organizováno doškolování. V těchto školách měli 

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

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

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

fyzicky vyčerpáni, ale spíše tělesně osvěženi a otuženi (Macek, 2006).

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

především velitel stanice (popř. zástupce). Dále u četnictva byly organizovány speciální 

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

charakter), horolezecké, lyžařské, výcvik ve střelně z karabiny a pistole, řízení 

motorových vozidel, pátrací a mnoho dalších.

Po 2. světové válce byla potřeba výstavby nového bezpečnostního sboru. V té 

době existovaly tři druhy bezpečnostních složek – Revoluční oddíly, Závodní milice a 

policejní a četnický aparát. Z těchto složek byli vybírání příslušníci pro nový Sbor 

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

hranic.

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

potřeby a charakter totalitního policejního sboru. Administrativně represivní metody 

práce policie nekladly žádné zvýšené nároky na vycvičenost a akceschopnost 

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

zaměřena zejména na získávání znalostí a dovedností v jednotlivých stupních bojové 

pohotovosti, branné pohotovosti státu apod. Tělesná příprava byla nahrazována 

zájmovou tělovýchovou, která sloužila jako prostředek regenerace a aktivního 

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

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

tohoto útvaru byli vybráni jedinci z řad výsadkových jednotek armády, kteří přenesli 

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

z hlavních částí výcviku.
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4.1.3 Vývoj výcviku u Policie ČR po roce 1989

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

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

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

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

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

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

výcvik policistů v používání donucovacích prostředků. Objevuje se nová disciplína, tzv. 

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

s každodenní činností policisty zabývat. 

Podle dostupných zjištění vznikl mezi lety 1992 až 1993 zárodek jednoho 

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

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

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

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

zrušení.

V roce 1993-1994 vzniká odbor tělesné přípravy a sportu a odbor služební 

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

nové základy tělesné, střelecké a taktické přípravy.

V roce 1995 vzniká Odbor personální práce a vzdělávání, jehož úkolem je 

vybavit instruktory výcviku základními znalostmi a dovednostmi potřebnými k vedení a 

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

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

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

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

bojových technik.

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

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

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

materiály s videoukázkou. 

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

policejních školách i u policejních složek, kde došlo k výměně informací a pokusu 
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zúčastněných policistů proniknout do metodického řízení systému přípravy provádění 

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

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

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

restaurace, kanceláře, dopravní prostředky...).

4.2. Současný systém profesního výcviku u Policie ČR 

V současné době je policejním prezidiem ČR připravován zcela nový systém 

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

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

být realizován školskými policejními středisky. Nejedná se o žádný konkrétní bojový 

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

v policejních školách a v rámci služební přípravy tak, aby co nejvíce odpovídaly 

konkrétním potřebám a požadavkům služby. Podle Bittnera (2009) se systém skládá ze 

tří částí:

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

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

řešení situace nenadálého útoku.

 Je pozdě vyjednávat musíš se rozhodnout – tato část řeší situace, kdy se 

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

 Vše naučené se spojuje v jeden celek – tato část představuje téměř 

nekonečné množství variant a průběhů sebeobranných modelových situací, které 

policistu při výkonu služby čekají.

Celý tento nově vzniklý systém je založen pouze na základních starých poučkách, 

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

Prováděné sebeobranné techniky v tomto systému jsou velice diskutabilní. Krytí 

hlavy se provádí způsobem, kdy obě ruce obepínají hlavu zezadu a lokty směřují 

dopředu (tento kryt je prováděn instinktivně takřka  všemi lidmi, kteří nemají žádnou 

zkušenost v bojových sportech). Z toho krytí horního pásma jsou prováděny jediné 

údery vedené kladivovým způsobem se zdůvodněním, že při udeření pěstí do hlavy 
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útočníka docházelo často k poranění ruky a tudíž jsou přímé údery pěstí nevhodné (z 

tohoto krytu ani jiné použití rychlého úderu neexistuje).                   

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

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

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

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

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

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

s následným pohybem těla vzad a tím udržení bezpečné vzdálenosti. 

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

před pachatele na oblast kolene.  Dle metodiky (Bittner, 2009) mají velmi dobrý 

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

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

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

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

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

plochou chodidla na břicho a podbřišek. 

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

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

Z technik pák je v tomto systému uvedena páka na loket,  kdy jedna ruka drží  

zápěstí útočníka kterým otáčí a druhá ruka tlačí loktem na triceps.  

Použití donucovacích prostředků a zbraně je přesně uvedeno v zákoně o Policii ČR č. 

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

 hmaty, chvaty, údery a kopy

 slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek

 obušek a jiný úderný prostředek

 vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu 

s dočasně zneschopňujícími účinky

 vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle §56 odst.5
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 zastavovací pás, vytlačování -  vozidlem, koněm, štítem 

 vodní stříkač, zásahová výbuška, služební pes

 úder střelnou zbraní, hrozba střelnou zbraní, varovný výstřel

 pouta, prostředek k zamezení prostorové orientace.

Údery, kopy, hmaty a chvaty sebeobrany

Tvoří jednu z prvních skupin donucovacích prostředků, vyjmenovaných v zákoně o 

Policii ČR. V používání těchto sebeobranných technik musí být každý policista 

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

zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání. 

    Údery – jsou útočné techniky prováděné pažemi. Rozeznáváme různé druhy 

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

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

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

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

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

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

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

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

nenápadný způsob útoku).

 Kopy – se také řadí k útočným technikám, které mají většinou mnohokrát 

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

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

útočníka. Účinek kopů je znásoben tvrdou a pevnou obuví.

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

nohy a na útočné a obranné (blokování protikopu).

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

holení, malíkovou hranou a chodidlem (celou podrážkou boty).
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Údery a kopy smíšeného typu, ke kterým patří např. kop vedený ve výskoku, 

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

dynamického působení ve směru úderu.

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

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

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

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

pohybovou aktivitu soupeře (Náchodský, 2006). Hmatů je nejlépe možno využít po 

navolnění útočníka úderovou technikou.

Hmaty můžeme rozdělit na sebeobranné nebo útočné.

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

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

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

kombinovatelnou technikou.

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku

Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své 

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

použitím donucovacího prostředku je policista povinen vyzvat osobu, proti které 

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

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

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

prostředek, který mu umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný 

k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje.

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

osobě proti níž zákrok směřuje újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti 

jejího protiprávního jednání.

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

policista povinen ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první 
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pomoc a zajistit lékařské ošetření. Dále je policista povinen učinit neodkladné úkony 

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

prostředků.

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

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

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

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

osoby a nebezpečí nelze odvrátit jiným způsobem (Náchodský,2006).

4.3 Sebeobranné systémy u ozbrojených složek ve vybraných státech a 

v ČR

Systémy sebeobrany a boje existují od té doby, co na zemi žijí lidé, kteří 

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

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

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

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

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

útoku ozbrojeného psychopatického teroristy, kriminálního zločince, násilníka pod 

vlivem drog a alkoholu nebo agresivního šílence či pobudy, který jim bude usilovat o 

život či zdraví.  Z tohoto důvodu po celé zemi vznikali a vznikají bojová umění, bojové 

sporty a sebeobranné systémy. Některé sebeobranné systémy si našly místo i u 

policejních složek a speciálních jednotek na celém světě. 

Izrael – Krav Maga

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

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

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

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

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

paravojenských jednotek židovské organizace Hagana (Yanilov, 2003).  Krav Maga je 

typická svojí jednoduchostí, agresivitou a „zákeřností“. Účelem je eliminovat útočníka 
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s maximální účinností a minimálním využití energie. Techniky Krav Maga vznikly 

především s ohledem na využití přirozených reakcí a reflexů, které jsou každému 

člověku dány a nelze je potlačit nebo změnit. Tento systém upřednostňuje útoky na 

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

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

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

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

služby nebo speciální jednotky. Každý tento soubor technik odpovídá potřebám 

bojovým nebo pracovním podmínkám, zaměření či výzbroji (URL1). V dnešní době 

principy Krav Maga přejímá i americká FBI.

USA – Jiu-Jitsu  (též taky Ju-Jitsu, Ju-Jutsu)

Rozsáhlý z Japonska pocházející bojový systém, který využívá jak techniky 

hodů (Nage waza), techniky páčení (Kansecu waza), techniky úchopů (Katame waza) 

tak i techniky úderů (Atemi waza).  Původně bylo Ju-Jutsu pod různými názvy jako 

(Aiki-Jutsu, Hakuda, Kempo, Kogusoku, Koshi no mawari, Kumi uchi, Tai-Jitsu, 

Torite, Shubaku, atd.) součástí vyučovacího programu různých bojových škol 

japonských bojových tříd (Bushi, Samurai). Teprve s otevřením 

škol veřejnosti z důvodů politických změn v období Tokugawa 

(1603 – 1867) vzniklo mnoho škol, jejichž náplň obsahovala především kontaktní 

techniky beze zbraní. 

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

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

skrz ustupování“).

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

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

na první místo a naučí se maximálně efektivnímu pohybovému řešení sebeobranné 

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

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

něm na rozdíl od sportovních stylů nebyly zakazovány žádné chvaty.

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

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



24

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

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

jsou si vědomy i různé ozbrojené sbory, proto Jiu-Jitsu začleňují do osnov svých 

výcviků policie, armády a FBI, ale i další vojenské nebo policejní složky na celém světě 

se tomuto systému věnují.

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

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

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

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

(1892-1982) použil hlavně techniky z Shindo Yoshin ryu Jiu-Jitsu (URL2).

Rusko – Systema

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

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

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

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

bajonety, meče, pistole) nebo bez nich systema obstála (URL3).

Nejde pouze bojové umění. Systema působí celým výchovným a vzdělávacím 

systémem (odvozen název), který je založený na neničení (cílem je ujištění se, že 

trénink ani postoj neublíží vám ani vašemu partnerovi), Systema rozvíjí schopnosti 

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

Využívá síly a váhy protivníka k jeho vlastní prohře. Systema byla dříve více spjata s 

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

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

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

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

(instinktivních) reakcích člověka a nemá žádná zbytečná pravidla a omezení (kromě 

morálních), jedná se o volný styl. Není sportem. Kdyby byla sportem, tak by nebyla 

prakticky použitelná a efektivní. Systema byla vytvořena tak, aby její zvládnutí bylo 

relativně snadné. 
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Česká republika – Musado Military Combat Systém (dále jen Musado MCS)

Zakladatelem a současným velmistrem bojového umění Musado je Herbert 

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

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

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

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

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

systému sebeobrany (Vágner, 2008). Do této soutěže se přihlásili 

zástupci Karate, Juda, Jiu-Jitsu a Musado MCS. Po zveřejnění podmínek zůstali pouze 

zástupci Musado MCS a Jiu-Jitsu. Komise, posuzovala tyto systémy komplexně 

s prioritami technické a didaktické úrovně s dalšími aspekty jako byla jednoduchost, 

naučitelnost, zapamatovatelnost, ucelenost s využitím pro různé odbornosti 

s minimálními materiálními požadavky. Tento tendr nakonec vyhrálo Musado MCS. 

Byly vypracovány metodické programy a učební texty pro jednotlivé vojenské 

odbornosti, které mají tři stupně náročnosti (URL4).

1. stupeň: je určen jako základní výcvik u jednotek, kde služební funkce přímo 

nepředpokládá využití boje zblízka (dále BZ), např. školství, zabezpečovací jednotky a 

obsahuje asi 40 základních technik sebeobrany použitelných v reálném boji. 

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

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

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

techniky BZ.

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

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

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

psychologii a pedagogiku.

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

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

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

docházejí všichni zájemci o toto bojové umění. 

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

situaci obstát. Jednotlivé bojové styly se sice od sebe liší preferencí technik, názvem 
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nebo původem, to ale není nejdůležitější. Podstatné je, co od tohoto stylu očekáváme a 

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

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

s mírnou duší bude hledat harmonický tradiční styl a voják nebo policista bude hledat 

to, co mu pomůže při výkonu jeho povolání. 

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

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

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

policistu dobrým základům sebeobrany a boje zblízka.

Za svou dlouholetou praxi u Policie ČR (20 let), jsem se při provádění služební 

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

k policii, nebyla jinak cvičena služební příprava na používání donucovacích prostředků 

a profesní sebeobrany než ve školském policejním středisku v Praze (dnešní Policejní 

akademie). Jelikož jsem se v této době ještě věnoval judu vrcholově, mohl jsem taktéž 

přispět k systematizaci fyzických a služebních prověrek u zřizujícího útvaru pro 

ochranu ústavních činitelů. V současné době jakožto speciální jednotka Policie ČR 

Ochranná služba, realizuje služební tělesnou přípravu podle svých interních potřeb, ale 

zároveň musí splňovat taktéž závazný pokyn policejního prezidenta (dále ZPPP) 

č.4/2009 (viz. jiné zdroje)

V praxi to znamená, že Ochranná služba je složená z policistů, kteří slouží 

jednak v uniformách a zároveň i v civilním oděvu, kteří se pohybují jednak tzv. „na 

ulici“, ale i v reprezentativních prostorách senátu, parlamentu apod.  Z tohoto pohledu 

jsou kladeny daleko větší nároky na jednotlivé instruktory služební přípravy, než 

kdekoli jinde u Policie ČR. Jelikož se v současné době stále podílím na služebním 

výcviku policistů, využiji pro účely mé diplomové práce pořádaný profesní kurz 

sebeobrany, který splňuje požadavky srovnatelné se zvládnutím širší veřejnosti.

Policie ČR- obecně používané bojové systémy

   Mezi nejčastěji se vyskytujícími bojovými systémy mezi příslušníky policie byly 

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

navzájem knokautovat za použití pravidly povolených úderů pěstmi. Sportovní box 

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

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

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

provozován kromě amatérského i box profesionální. Rozdíl mezi boxem 

profesionálním a amatérským je nejen ve výstroji, ale i v charakteru zápasu. 

Zatímco amatérští boxeři boxují oblečeni do nátělníků a s ochranou helmou, 

profesionální boxeři boxují svlečení do půli těla bez helmy. V současnosti existuje 

pět celosvětových profesionálních boxérských asociací, z nichž každá pořádá vlastní 

souboje o titul mistra světa. Příčinu mnohosti asociací je nutno spatřovat ve 

skutečnosti, že box je celosvětově nejvíce provozovaným individuálním sportem. 

Využití boxerských technik v profesní přípravě spatřuji pouze v propracovanosti 

úderových pěstních technik a v bojovém střehu. Provozování tohoto sportu 

klade vysoké nároky na dobrou fyzickou kondicí se silovou vytrvalostí, kterou 

většina policistů na základních útvarech postrádá.

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

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

vyučovaly sebeobranu neozbrojeného člověka v tehdejším pojetí a jeho celý název 

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

obránce se snaží útoku vyhnout či jej odvést stranou). Dvěma základními principy 

juda jsou: Minimální úsilí – maximální účinnost a vzájemný prospěch. První princip 

znamená využívat co nejúčinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího 

soupeře. Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi.  Z Juda jsou pro 

výcvik policistů zejména vhodné pádové techniky, techniky hodů, strhů a 

znehybnění. Pro nácvik jednotlivých technik je judo přirozené a jednoduché.  Judo 

v pojetí jako obranný systém mi vychází jako velmi efektivní a z policejní praxe při 

správném nácviku a aplikacích, zde nedochází k vážným poraněním a trvalým 

následkům. 

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

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

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

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_federace_boxer%C5%AF_amat%C3%A9r%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bojov%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEiu-d%C5%BEitsu
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moderní době je mnohostranná. Jako praktický prostředek sebeobrany se široce 

vyučuje v soukromých klubech a např. v Japonsku je součástí tréninkového 

programu pro policisty a členy ozbrojených sil.(URL5) Velký počet vysokých škol 

nyní začleňuje karate do svých programů tělesné výchovy a jeho techniky se také 

učí vzrůstající počet žen. To, co bylo původně vytvořeno na Dálném východě jako 

bojové umění, pak přežilo změny odehrávající se staletí, aby se stalo nejen vysoce 

účinným prostředkem sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím, vyzývajícím 

sportem, uspokojujícím nadšence po celém světě. Kvalitu tohoto bojové sportu 

spatřuji v tom, že obsahuje mnoho krycích a úderových technik, dále v rozmanitosti 

kopů a postojů. Pro výcvik policistů je Karate náročné jak po stránce technické, 

fyzické, psychické ale i po stránce koordinační a vyžaduje spousty strávených hodin 

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

omezení na prováděné techniky a musel by být zpracován koncept pro sebeobranné 

techniky.

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

Termín kickbox vymyslel japonský promotér boxerských zápasů Osamu Noguchi 

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

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

však liší jak technikou kopu, tak i pravidly zápasu. Původní kořeny kickboxu vzešly 

z full-contactových zápasů, které jsou i dnes velmi rozšířenou sportovní disciplínou 

(Náchodský, 2006). Technika kopů v kickboxu je až na pár detailů skoro shodná 

s technikami kopů v karate a v úderech rukama je „příbuzná“ boxu. Většina 

světových závodníků začínali jako boxeři.  V soutěžním pojetí jsou na rozdíl od 

thai-boxu zakázány údery loktem, kopy pod pás a kopy kolenem. Ve výcviku 

policie nachází tento bojový sport uplatnění pouze u speciálních složek, kde je větší 

časový prostor tento styl trénovat a lepší vybavenost výcvikových prostorů 

(boxovací pytle, rukavice, chrániče, lapače úderů…), která v současné době na 

základních útvarech a okresních ředitelství není. Některé základní kopy na spodní 

pásmo a základní pěstní údery jsou použitelné v policejní praxi a proto není divu, že 

kickbox je jedním z nejtrénovanějších bojových sportů hlavně u speciálních 

jednotek Policie ČR. 
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 Aikido – je japonské umění sebeobrany vycházející z bojového umění Aiki-Jutsu . 

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

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

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

tvůrce a zakladatele Aikido je považován Morihei Uešiba.  Výuka se týká 

základních pohybů (tai- sabaki) a pádů (ukemi), samotných technik v postoji i 

v kleče a cvičení s tradičními zbaněmi (nůž, meč, hůl).(URL6) Některé oddíly 

Aikido zahrnují do systému cvičení i kopy. První generace evropských aikidistů z 

60. a 70. let měla většinou za sebou judistickou či karatistickou minulost. 

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

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

provedení, a proto je nezbytnou součástí jejich neustálé opakování. Ve spojení 

s vhodně zvolenými údery a kopy se Aikido stává mocným nástrojem k ochraně 

proti agresi druhých.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Morihei_Ue%C5%A1iba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karate
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4.4 Historie sebeobrany v ČR

V Československu byl v r. 1919 hlavně zásluhou Vysokoškolského sportu v Praze 

zahájen pravidelný výcvik jiu-jitsu. Jedna z prvních publikací byla příručka Edmunda 

Varyho " Umění sebeobrany v domě i na ulici" a zejména "Jiu-jitsu – umění japonské 

sebeobrany a zocelení" v překladu dr. Jaroslava Říhy. Po Vysokoškolském sportu to 

byla armáda, která měla zájem o praktické uplatnění tohoto sebeobranného systému. 

Zařazuje do svého branně - tělovýchovného programu cvičení jiu-jitsu, které od r. 1922 

zprvu vedl anglický instruktor a později škpt. Novák společně s náčelníkem ČOS 

Františkem Pechátem. V r. 1925 vydává Ministerstvo národní obrany "Sebeobranu" v 

učebnici "Služební předpisy branné moci". Tato učebnice byla sice zpracována pro 

potřeby vojenské školy, ale měla vliv na šíření juda mimo armádu. Vůbec první 

samostatný kurs jiu-jitsu se konal ve školním roce 1923/24 ve vysokoškolském sportu v 

Praze. Kurz, který měl 15 frekventantů pod vedením Jurije Pričkina se stal základem 

prvního kroužku juda (zatím při oddílu zápasu) u nás. V roce 1928 se začali scházet 

studenti z Akademické menzy v kroužku, který učil sebeobraně pod vedením studenta 

obchodní akademie Adolfa Lebedy (Kössl, Štumbauer, a Waic, 1994).

4.5 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).
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 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 

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.

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 
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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 

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.

Právo použít sebeobranu

Stává se, že při výcviku sebeobrany, se klienti 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  je téměř 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. 

Veřejnosti, která má 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 někdo 

napaden či jinak ohrožen a je nucen se bránit sám, v mnoha případech za použití 

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

lavici obžalovaných místo útočníka sám, aby vedle taktiky a techniky sebeobrany znal 

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 

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

může podle okolností zakládat trestní či jinou právní odpovědnost.

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).

4.6 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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4.6.1  Krajní nouze

dle § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

(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).

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 
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ohrožení ze strany jiného člověka, může dojít k legálnímu užití sebeobranných 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 (Jelínek a kol., 2009).

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),

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).
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4.6.2 Nutná obrana

dle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

(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 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).

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. 



37

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).

Vybočení z mezí nutné obrany (exces)

Vybočením z mezí nutné obrany rozumíme případy:

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

b) kdy obrana nesměřovala proti přímo hrozícímu nebo trvajícímu útoku – exces 

extenzivní

c) 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).
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5. Civilní kurz, jeho charakteristika a metodika

          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. 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, 
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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.

5.1 Technicko – taktická stránka sebeobrany

Kurzy jsou zaměřeny především na techniku z krátké vzdálenosti (využití pák, 

úderu, popř. kopu, nebo přehozu).

Popisování technik bude z pohledu osob, používající silnější (pravou) stranu 

končetin. Obránce s útočníkem má možnost vyjednávání, aby došlo ke smíru, nebo 

není-li možné zastavit útočníka, tak pomocí vhodného taktického prvku (použití 

výhodnější zbraně, techniky).

Každý by měl volit boj, pouze je-li v nebezpečí a oddálení konfliktu již není možné, 

nebo když musíme bránit blízkou osobu.

Jakoukoli bojovou akci bychom měli zahájit v postavení, které se nazývá základním 

postojem. Tento postoj nemá v ničem naznačovat naši bojovou připravenost. Celkové 

držení těla je uvolněné, jedna noha je mírně předsunuta, chodidla jsou od sebe vzdálena 

přibližně na šířku ramen, kolena mírně pokrčena a trup vytočen ve směru předsunuté 

nohy. Očima sledujeme protivníka a okrajovým (periferním) viděním sledujeme dění 

kolem nás. Těžiště je nerovnoměrně rozloženo asi 60% na předsunuté noze

(Kluz,1996).

Z profesního hlediska provádění služebních zákroků se liší převážná část hlavně 

taktických a organizačních postupů. Obecně se předpokládá psychická a fyzická 

zdatnost jednotlivce, která je základem pro týmovou činnost. V podstatě při jakémkoli 

služebním zákroku se vždy předpokládá přítomnost dalšího kolegy, který pomáhá, 
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zajišťuje a dodává tomuto úkonu potřebnou účinnost. Pokud zasahuje policista jako 

jednotlivec, musí samozřejmě vycházet ze základních poznatků v dané oblasti a řídit se 

v podstatě stejnými pravidly jako při civilní sebeobraně. Další nezbytný rozdíl mezi 

civilní a profesní sebeobranou je fakt, že policie musí umět použít při služebních 

zákrocích tzv. donucovací předměty. 

5.2 Technika postojů

Všechny údery i kopy vychází z obranného postoje tzv. gardu. Z hlediska povahy 

útoku, vzdálenosti a nebezpečnosti, rozlišujeme dva druhy postojů, základní 

pohotovostní obranný postoj a bojový střeh. Z pohledu profesního provádění služebních 

zákroků, většina technik taktéž vychází z obranného postoje, avšak plynule navazuje na 

bojový postoj a zpět. 

5.2.1 Základní pohotovostní postoj

Základní pohotovostní postoj použijeme v případě, že napadení nebo jiná násilná

konfrontace hrozí, ale ještě nenastala a útočník nebo útočníci nejsou v přímé tělesné

blízkosti. Postoj se příliš neliší od běžného přirozeného držení těla, odlišuje se pouze v 

podstatných detailech, které umožňují rychlý přechod do plného obranného postoje, 

případně vyhnutí se útoku, útěku a podobně. Obránce je rozkročen přibližně na šíři 

ramen s předsunutou nohou o vzdálenost o málo větší než je šíře ramen. Tento postoj

zaručuje poměrně dobrou stranovou i předozadní stabilitu. Nohy jsou lehce pokrčené v 

kolenou, což umožňuje rychlé a snadné přemisťování. Praváci předsunují levou a leváci 

pravou nohu ke směru ohrožení, horní část těla je natočena o 45° aby se zmenšil profil 

postavy směrem k prostoru, ze kterého očekáváme ohrožení. Zadní ruka, u praváků

pravá, u leváků levá je položena na břiše v oblasti žaludku a přední ruka spočívá na ní

(Vidrna, Náchodský,2001).

5.2.2 Bojový střeh 

Bojový střeh vychází z pohotovostního obranného postoje. Kolena se více pokrčí a 

těžiště lehce poklesne. Pokrčené paže se zdvihnou do úrovně brady, lokty jsou 
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přitisknuty k tělu. Přední ruka vysunuta směrem k centru ohrožení, prsty lehce 

pokrčeny.

5.3 Technika pádů

Zvládnutí základních prvků pádové techniky je nezbytné z důvodu bezpečného

absolvování celého kurzu sebeobrany. Umožní nám nácvik technik hodů, bez 

zvýšeného rizika zranění. Z počátku při výuce je nutné využívat změkčený bezpečnostní 

povrch (tatami) nebo gymnastické žíněnky. Po dokonalém zvládnutí pádové techniky 

můžeme opatrně ověřit účinnost prvků na tvrdším podkladu, trávě, koberci a podobně. 

Techniky pádů jsou založeny na ochraně citlivých částí těla, rozložení energie pádu do 

co největší plochy a osvojení dobrých návyků zabraňujícím zlomeninám. Techniku 

pádů musíme ovládat tak, že její provedení je čistě reflexivní záležitostí. Intenzivnímu 

procvičování pádů se věnujte tak dlouho, dokud zcela neodstraníte svůj strach z pádů.

Při technice pádů v profesní přípravě musíme brát na zřetel, že policista má u sebe 

služební zbraň, kterou se v případě ohrožení musí naučit použít. Z tohoto důvodu se liší 

metodika pádů v tom, že policista provádí buď během, nebo po pádu tasení zbraně a 

vrací se do obranného (event. útočného) postoje. 

Pád vpřed 

Mae–ukemi (či zempo–kaiten–ukemi) je pád vpřed kotoulem. Asi nejčastěji 

prováděný. Uplatníme ho při pádu dopředu, když naše tělo může rotovat do kotoulu. 

Rozdělujeme jej na pravou a levou variantu. U pravé varianty padáme přes pravou ruku 

mírně ohnutou do oblouku a levá ruka slouží v první fázi jako pojistka vedle. Hlavu 

máme přitisknutou na hrudníku, abychom se neudeřili do zátylku, a nohy jsou natažené 

vedle sebe. Úder kotníky o sebe není nic příjemného. Celé tělo se v průběhu pádu stočí 

do pěkného kulatého kotoulu. Následuje úder levou rukou dlaní o zem pro odvedení 

energie pádu, a pokud máme možnost, přejdeme opět do stoje. V případě, že nás soupeř

na zemi podrží či se prostě pro to rozhodneme, končí pád v leže na zemi po odplácnutí

levé ruky.

1. Průpravná cvičení

a) Gymnastický kotoul vpřed
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b) Gymnastický kotoul vpřed letmo

c) Gymnastický kotoul vzad

d) Naskočení do vzporu na pažích s prohnutím v bedrech tzv. rybička

2. Pád vpřed (Ai-ukemi)

a) Nácvik postavení dolních a horních končetin v kleku

b) Provedení pádu vpřed z kleku

c) Nácvik pádu vpřed ze stoje

d) Pád vpřed přes nízkou překážku (cvičenec v poloze klek sedmo)

Pád stranou 

Joko–ukemi je pád stranou opět s dvěma variantami. U pádu vpravo protáhneme pod 

sebe nataženou pravou nohu (směrem doleva) a současně s dopadem těžiště na zem 

udeříme pravou rukou dlaní dolu. Hlavu udržujeme nad zemí. Nohy dopadají vedle 

sebe, kdy pravá noha je natažená a levá noha je mírně ohnutá v koleni a dopadá 

chodidlem na zem.

a) Nácvik pádu stranou z dřepu

b) Nácvik pádu stranou ze stoje (viz. příloha č.1)

Pád vzad 

Ushiro–ukemi je pád vzad. Snažíme se co nejrychleji snížit své těžiště a sedáme si 

co nejblíže za paty. Zakulatíme záda a v okamžiku dotyku lopatek o zem udeříme 

oběma rukama o zem dlaněmi dolů. Hlava je přitisknutá k hrudníku. Nyní můžeme opět 

vstát dopředu nebo přitiskneme hlavu k jednomu rameni a přes druhé rameno se 

překulíme vzad.

a) Nácvik pádu vzad ze sedu s nácvikem tlumení obouruč a správnou

polohou hlavy

b Nácvik pádu vzad z hlubokého dřepu do lehu na zádech

c) Pád vzad z kleku do kleku

d) Pád vzad ze stoje vzpřímeného
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5.4 Technika úderů

Osvojení technik úderů a kopů a pochopení jejich mechanismů je důležité nejen 

pro použití v případě vlastní sebeobranné protiakce, ale také k nácviku obrany a krytí 

před těmito útoky. Techniky úderů rozdělujeme podle dráhy a směru úderu a podle 

dopadové, tedy úderové plochy. Mezi základní techniky řadíme přímé údery na hlavu a

tělo tzv. direkty (jap. tsuky), obloukové údery na hlavu a tělo ze strany tzv. háky 

obloukové údery na hlavu a tělo zespoda tzv. zvedáky, seky hranou ruky a údery 

loktem. Úderové plochy použitelné v praktické sebeobraně jsou první dva metakarpové

klouby ruky u úderů sevřenou pěstí, dlaň ruky, malíková hrana dlaně u seků a loketní

kloub u úderů lokty. Při výuce postupujeme od přímých úderů (direkty) k obloukovým 

úderům (háky,zvedáky, seky) až k úderům pomocí loktů.

Přímé údery  

Z obranného postoje vysuneme přední ruku sevřenou v pěst po co nejkratší dráze 

před sebe do úrovně brady a zpět současně s vykročením přední nohy. Předloktí 

úderové paže by se mělo při úderu pohybovat tak, aby jeho podélná osa ležela na 

přímce tvořící dráhu úderu. Místo dopadu úderu je před středem těla, ramena se nesmí 

vysunout dopředu. V poslední fázi úderu pěst rotuje okolo své osy o 180z výchozí 

polohy, která je dlaní vzhůru, do konečné, která je dlaní dolů. Rotace se zpravidla nemá 

začít dříve, než loket úderové ruky opustí úroveň hrudníku.

a) Nácvik předního úderu do vzduchu popř. do oblasti brady (viz. příloha č.3)

b) Nácvik předního úderu do úderových terčů – lap.

Zadní přímý úder – z obraného postoje vysuneme zadní ruku sevřenou v pěst po co

nejkratší dráze před sebe do úrovně brady a zpět současně s rotací v bocích a otočení 

na zadní noze.

c) Nácvik zadního úderu do vzduchu tzv. stínování

d) Nácvik zadního úderu do úderových terčů – lap

e) Nácvik kombinace předního a zadního úderu do vzduchu

f) Nácvik kombinace předního a zadního úderu do úderových terčů
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Obloukové údery 

Z obranného postoje provedeme úder rukou pokrčenou v úhlu 90° ze strany v úrovni

brady.

g) Nácvik předního obloukového úderu do vzduchu tzv. stínování

h) Nácvik předního obloukového úderu do úderových terčů – lap

i) Nácvik zadního obloukového úderu do vzduchu tzv. stínování

j) Nácvik zadního obloukového úderu do úderových terčů – lap

k) Nácvik kombinace předního a zadního oblouk. úderu do vzduchu

l) Nácvik kombinace předního a zadního oblouk. úderu do úderových

terčů

Údery loktem 

Spodní a stranový úder loktem - z obranného postoje vedeme úder loktem přední 

rukou max. pokrčenou paži přímo vzhůru ve vertikální rovině, poté vedeme zadní paží 

úder loktem v horizontální rovině.

a) Nácvik spodního úderu loktem do vzduchu tzv. stínování

b) Nácvik spodního úderu loktem do lap

c) Nácvik stranového úderu loktem do vzduchu tzv. stínování

d) Nácvik stranového úderu loktem do lap

e) Nácvik kombinace spodního a stranového úderu loktem do vzduchu

f) Nácvik kombinace spodního a stranového úderu loktem do lap

5.5 Technika kopů

Techniky kopů skýtají mnoho výhod, jako je zapojení velkých a silných svalových 

skupin, větší dosah technik, něž u úderů pažemi a chráněná dopadová plocha, obyčejně

obuví. Zároveň však nácvik správné a hlavně účinné techniky kopů vyžaduje 

nepoměrně více času než je u nácviku technik úderů paží. S výškou dopadu kopu 

stoupá riziko ztráty rovnováhy, upadnutí a tedy získání taktické nevýhody. Vysoké kopy 

navíc vyžadují značnou flexibilitu dolních končetin, převyšující rozsah běžné populace 
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a take vhodné oblečení. Pro účely sebeobranného kurzu jsou nejefektivněji využitelné 

nízké kopy na dolní končetiny, genitálie a kopy koleny.

V policejní praxi se technika kopů využívá zejména pro dosažení nezbytného důrazu 

služebního zákroku. Jelikož policista ve většině případů nosí pevnou vysokou obuv(tzv. 

kanady) bývá tato technika v praxi velmi účinná. 

Přímý přední a zadní kop 

Z obranného postoje zvedneme pokrčenou přední nohu a poté vykývneme holení do 

úrovně podbřišku, totéž zopakujeme zadní nohou.

a) Střídavý nácvik kopů do vzduchu přední a zadní nohou

b) Střídavý nácvik kopů přední a zadní nohou do úderových terčů

Nízký obloukový kop 

Z obranného postoje provedeme kop holení po oblouku do výšky stehna střídavě

přední a zadní nohou

a) Střídavý nácvik kopů do vzduchu přední a zadní nohou

b) Střídavý nácvik kopů přední a zadní nohou do úderových d

f terčů

Kop kolenem 

Z obranného postoje provedeme kop kolenem do výše pasu za současného přitažení 

pomocí paží horní poloviny těla (viz. příloha č.2).

a) Střídavý nácvik kopů do vzduchu přední a zadní nohou

b) Střídavý nácvik kopů přední a zadní nohou do úderových terčů

Kop kolenem v praxi bývá často terčem vlastního zranění, proto se při službě používá 

nejčastěji jako navolňovací technika, na kterou zpravidla navazuje další. 

5.6 Technika bloků 

K nácviku bloků přicházíme, až po zvládnutí technik úderů a kopů a zvládnutí 

spolupráce ve dvojicích. Při tréninku na úderových terčích, lapách dochází k 
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pozitivnímu osvojení reflexního návyku zachycování úderů a kopů. Při technice bloků

vycházíme z jednoduchých, přirozených a reflexních pohybů. Základem se stává

univerzální dvojitý kryt, srážení přímých úderů a blokování obloukových úderů a 

kopů.

Dvojitý kryt 

Dvojitý kryt je krajní řešení v nepřehledné situaci, umožňuje v co největší míře 

omezit následky opakovaných útoku na tělo a hlavu. Při nácviku dvojitého krytu 

vycházíme z obraného postoje, mírně snížíme těžiště, obě paže přitiskneme k horní 

polovině těla tak, abychom si chránily nejsnáze zranitelná místa na těle, pomocí dlaní 

chráníme oči a uši.

Nácvik: Na signál zaujmout dvojitý kryt, ve dvojicích jedna strana útočí kombinacemi

lehkých útoků v boxerských rukavicích, druhá strana používá dvojitý kryt.

Obloukový blok vnější 

Srážení je způsob vykrývání přímých útoků rukou. Vycházíme z jednoduchých

reflexních pohybů ze shora dolů.

Nácvik:

a) Nácvik srážení útoků na hlavu přední rukou

b) Nácvik srážení útoků na hlavu zadní rukou

c) Nácvik srážení útoků na tělo přední rukou

d) Nácvik srážení útoků na tělo zadní rukou

e) Nácvik srážení rozlišných útoků na tělo i hlavu

Obloukový blok vnitřní 

B lokování je zkřížení dráhy dopadající ruky nebo nohy tedy zamezení dopadu a újmy 

na zdraví. Blokovat můžeme většinu obloukových úderů i kopů. K blokování se 

snažíme využívat zejména přední ruku, kterou vykrýváme útoky přicházející z pravé i

z levé strany, zatím co zadní ruku si snažíme uvolnit pro protiútok.

Nácvik:

a) Nácvik blokování oblouk. úderů na hlavu z pravé strany
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b) Nácvik blokování obloukových úderů na hlavu z levé strany

c) Nácvik blokování obloukových úderů na tělo z pravé strany

d) Nácvik blokování obloukových úderů na tělo z levé strany

e) Nácvik blokování obloukových úderů po libovolných útocích

Spodní kryt 

Kryt spodního pásma vnější stranou předloktí vedený shora dolů. Krycí ruka je v

nápřahu pokrčená u ucha na opačné straně hlavy. Předloktí po dopadu na soupeřovu

útočnou končetinu rotuje. Kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část

těla.

5.7 Technika hodů a strhů

Přehozy a hody použijeme v případě boje na krátkou vzdálenost z důvodu 

odpoutání se od útočníka a jeho pacifikaci.

Hod přes stojnou nohu 

Popis techniky: Obránce vychýlí útočníka vpravo vzad a pravou dolní končetinou 

podmete jeho pravou dolní končetinu, čímž ho hází na záda (viz. příloha č.8).

Postup: Obránce vykročí svou levou nohou přibližně 20 cm od pravé nohy útočníka na 

spojnici jeho chodidel. Jestliže obránce stojí příliš daleko, nemá dobrý kontakt se 

soupeřem. Jestliže naproti tomu vykročí levou na vzdálenost těsnější, může jen obtížně

provést nápřah pravou nohou před podmetením a je též velmi labilní. Na vykročenou 

levou nohu přenese obránce plně váhu těla a pokrčí koleno. Levou rukou táhne pravý 

rukáv útočníka kolmo k zemi, předloktím pokrčené pravé paže lehce udeří na hrudník 

útočníka (ruka stále drží límec) a zatlačí ho vzad. Výsledkem práce obou paží je 

vychýlení útočníka vzad, takže stojí na patách a většinou váhy spočívá na pravé noze. 

Pravým ramenem je obránce v kontaktu s pravým ramenem útočníka, osy ramen obou 

soupeřů jsou rovnoběžné. Trup je vzpřímen, poněkud předkloněn, ale nesmí se uklánět. 

Pro celkové správné postavení je důležité, aby chodidlo levé nohy bylo rovnoběžné s 

chodidly útočníka, nemělo by směřovat stranou. Okamžitě poté, co obránce přenese 

váhu na levou (resp. současně s dokročením levé) provádí nápřah pravou a zášvihem 
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této dolní končetiny podmetá pravou nohu, rukama táhne k zemi a vede útočníka do

pádu na záda.

Poznámka k nácviku: O soto gari nacvičujeme nejprve na místě, teprve později za

pohybu. Zde je zvláště nutné nacvičovat zpočátku odděleně úlohy útočníka a obránce,

neboť pád vzad vyvolává u začátečníků obavy.

Chyby:

Nástup v záklonu bez vychýlení soupeře.

Chybné postavení levé nohy daleko od soupeře nebo naopak příliš blízko. Vychýlení 

pažemi bez kontaktu boku s tělem soupeře.

Hod přes boky 

Hod přes boky je jeden ze základních porazů, prováděných kyčlemi. Klasické provedení

je z obranného střehu. Obránce vychýlí soupeře vpřed, provede obrat zády k němu se

současným podřepem a napnutím kolen. Prací paží a předklonem ho hodí.

Postup

Obránce pravou ruku položí otevřenou dlaní na bedra útočníka, dlaní a předloktím pravé 

paže jej pevně přitiskne na obě své hýždě a dolní část zad, napnutím v kolenou a 

mírným předklonem ho hází přímo před sebe (viz. příloha č.7)

Chyby

Nástup daleko od soupeře bez dostatečného kontaktu.

Nástup do chvatu s napnutýma nohama v kolenou.

Nástup do chvatu v předklonu.

Nástup do chvatu na zatížených patách.
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5.8 Páky a odváděcí techniky

Páka je uvedení kloubu do nepřirozené polohy. Páky jsou určeny ke znehybnění 

útočníka a k jeho transportu na kratší vzdálenost. Páky působí na zápěstí, loketní kloub, 

rameno i dolní končetiny (viz. příloha č.4).

Teorie páčení: Každý kloub má pohybové hranice. Pokud se tato hranice překročí, 

vzniká v kloubu bolest, a ta se zvětšuje, čím více se kloubem pohybuje do nepřirozené 

polohy a nakonec dojde k jeho poranění - vykloubení, natržení kloubního vaziva. Při 

páčení se tedy dostanou dvě části spojené kloubem do nepřirozené polohy, to znamená 

nasazení páky. Úkolem je tedy vyvolat v kloubu útočníka bolest, nebo kloub poranit, a 

tím učinit útočníka bezbranným. Bolest je nepříjemná, a proto ten, kdo ji musí snášet, se 

jí snaží zbavit. Při nasazení páky je proto rozhodující dosáhnout co nejdříve takového 

stupně bolesti, která zlomí útočníkovu odvahu a vůli. Využití páky v sebeobraně: 

Útočníka je možné prostřednictvím bolesti způsobené páčením dostat do polohy, ve 

které už není nebezpečný - na břicho, záda, kolena či odváděcí držení. Útočníka je 

možné přinutit, aby zaujal polohu určenou obráncem - využívá se strach z bolesti při 

dalším pohybu. Útočníka lze učinit neschopným dalšího boje tím, že kloub zraníme. Při 

obraně postupujeme podle taktických zásad, které usměrňují chování obránce tak, aby 

nezahajoval boj za situace pro něj nevýhodné. Vyváděcí páky se provádějí v čase po 

útoku. Páky musíme provádět také ve správné vzdálenosti, abychom dosáhli co

nejúčinnějšího páčení.

V policejní praxi se technika páčení a odváděcí techniky  používá nejčastěji. Zásadní 

rozdíly od civilní verze páčení a odvádění spočívají v tom, že tyto techniky plynule 

navazují zpravidla na samotné poutání. Z taktického pohledu se takto služební zákrok 

provádí minimálně ve dvou zasahujících policistech.   

Páka na zápěstní kloub 

Tato technika není zcela jednoduchá, ovšem při správném provedení funguje 

naprosto spolehlivě. Práce se účastní obě ruce a technika se provádí celým tělem. Síla 

celého těla je zaměřena na zápěstí útočníka, působení síly je však na zápěstí i loket.

Provedení: útočník uchopí pravou rukou, pravé zápěstí obránce, který provede úkrok 

levou nohou vlevo a přísun pravou nohou k levé se současným podřepem a spodním

obloukem pravou paží. Pravou paží pokračuje v oblouku vzhůru, při tom je útočník 

vychýlen vpřed vpravo. V poloze nad hlavou uchopí drženou pravou rukou zápěstí a 
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levou dlaní provede zdola tlak do pravého lokte tak, aby došlo k pokrčení tohoto lokte 

směrem ke spánku útočníka. Z této polohy následuje sek pokrčenou paží obránce se 

současným vykročením pravou nohou k levé straně v podřepu výkročném levou nohou, 

ohnutý předklon, upažit. Otočením sklopené ruky z této polohy do polohy prsty směrem 

vpřed a dolů dovede útočníka do lehu na břiše. Perfektně zvládnutá  páka zápěstního 

kloubu se skvěle hodí do odváděcích technik pro potřeby osobního ochránce. Pro 

zasahujícího policistu je tato technika ideální jako nenápadné a velmi účinné odvedení 

dotírající osoby.  

Páka na loketní a ramenní kloub 

Kimura, někdy označovaná jako gjaku ude garami nebo sankaku-garami,

"trojúhelníková zápletka" je páka na loketní a ramenní kloub, z pozice pod útočníkem.

Úspěšným nasazením této páky můžeme zcela zvrátit nevýhodnou situaci ve svůj

prospěch.

Provedení: Kontrolováním soupeřova těla a tlačením ramene kolmo od útočníka zpět, 

uchopíme pravou ruku oponenta levou rukou. Druhou rukou vyvineme tlak na 

soupeřovo rameno a poté provlečeme pod uchopenou rukou a pevně sevřeme své 

zápěstí a zámek dotáhneme.

5.9 Komplexní obranné kombinace

Po nácviku všech druhů základních technik, přistupujeme k jejich řetězení. 

Jednotlivé prvky, házecí, úchopové, vyprošťovací, úderové a kopací spojujeme do 

maximálně účinných sestav bez ohledu na to, z jakého bojového umění pocházejí. 

Tvrdost techniky volíme s ohledem na aktuální situaci, faktor ohrožení a počet 

útočníků. V některé situaci, po úspěšném odražení útočníka a jeho kontrole například 

pákovou technikou, kdy není předpoklad, že bude agresor v útoku pokračovat, lze 

sebeobranou akci ukončit bez většího zranění útočníka. V případě, že je oponentů více, 

může vyžadovat situace nejen kontrolu pohybu útočníka například pákou nebo držením 

v chvatu, ale také zabránění jeho možné opětovné útočné akce bez dalšího fyzického 

kontaktu například pomocí úderů na citlivé oblasti a získat tak možnost bránit se 

ostatním útočníkům. Variant útoků a způsobů jejich řešení je nespočetně mnoho.
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Komplexní obranná kombinace proti úchopu jednou rukou 

Úchop jednou rukou má nejčastěji dvě varianty. Úchop za zápěstí a úchop za oděv 

na přední straně hrudního koše. Úchop za zápěstí použije agresor obvykle v případě

tažení nebo zabránění aktivního odporu napadeného. Pokud je útočník muž, napadeným 

touto technikou bývá obvykle žena nebo fyzicky slabší jedinec stejného pohlaví, 

například dítě. Jde o napadení, které neohrožuje přímo zdraví, ale k újmě může dojít 

následným konáním agresora, znásilnění atd. Pokud se tedy napadený nemůže fyzicky 

rovnat útočníkovi, musí v této situaci postupovat mimořádně razantně. Úchop jednoruč

za oděv v oblasti hrudního koše nebo ramene je častější v případě konfrontace mezi 

muži. Často úchop předchází následnému napadení úderem sevřenou pěstí, a proto 

reakce na úchop musí být okamžitá.

Komplexní obranná kombinace proti kopu do genitálií 

Kop do genitálií je velmi nebezpečný způsob útoku, typický pro pouliční způsob 

boje. Může způsobit okamžité ochromení, trvalé následky nebo i smrt.

Varianta 1. Obrana bez zchycení kopu

Obránce provede vykrytí kopu přední rukou a protiútok zadním nízkým obloukovým 

kopem na kopající nohu, přední nohou provedeme prošlápnutí a sražení na zem, 

odstoupení a vizuální kontrola útočníka.

Varianta 2. Obrana se zachycení kopající nohy

Obránce provede zachycení kopající nohy přední rukou, dva přímé údery zadní 

rukou, podmet ze zadní nohy a sérii úderů na zemi. Celou akci zakončí pákou na kotník 

a koleno útočníka.

Komplexní obranná kombinace proti škrcení 

Škrcení předloktím tzv. kravata je jedním z nejtypičtějších technik, která je velmi 

účinná. Jde o akutní ohrožení života, na reakci zbývá pouze několik sekund, než dojde k 

bezvědomí. Obránce oběma rukama uchopí škrtící ruku agresora a umožní přístup 

kyslíku k hrtanu, poté provede kotoul vpřed, úder loktem, přesunutí do vítězné pozice a 

série úderů na obličej oponenta, odstoupení a vizuální kontrola útočníka.
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5.10 Modelové situace

Z pohledu přirozeného a adekvátního jednání, 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. Pro 

potřeby civilní sebeobrany nám poslouží klasické napadení pachatelem z přední i zadní 

pozice a vyhodnocení situace při rvačce a odvedení agresivního pachatele.
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6. Profesní kurz, jeho charakteristika a metodika 

6.1 Technika postojů

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

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

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

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

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

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

takového postoje dosáhne vykročením jedné nohy vpřed – přední špička vytočena mírně 

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

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

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

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

k zablokování protivníkova pohybu.

V policejní praxi je běžně užíván termín základní postoj pro komunikaci 

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

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

přispět k narušení komunikace s osobou popřípadě razantnějšímu zahájení útoku ze 

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

obranné akce. 

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

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

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

zásady(Kluz,1996):

 zajistit dobrou stabilitu

 nerovnoměrné rozložení těla na obě končetiny, kolena jsou mírně pokrčena

 musí umožnit účinnou obranu i útok

 musí být dostatečně mobilní
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 pozice horní poloviny těla musí být taková, aby soupeři nabízela co nejmenší 

cíl

 maximálně rychlé zastavení útoku a přechod do útoku

 paže jsou připraveny v bojovém střehu

 bez předklonů a záklonů těla

Je nutné si uvědomit, že bojový postoj není statickou záležitostí, ale v průběhu 

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

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

Postoje jsou výchozí podmínkou pro uplatnění dalších technik paží nebo dolních 

končetin. 

Přemísťování v bojovém postoji při provádění základních technik boje zblízka 

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

 jít tam kam je vidět

 nezvyšovat těžiště 

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

síla celého těla

 uvědomování si vlastního těžiště

V policejní praxi je základního a bojového postoje nejvíce využíváno ve 

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

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

stabilnější, zatímco vyšší je zase pohyblivější.

6.2 Techniky pádů

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

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

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

pozornosti poutá obava z důsledku možného vlastního pádu, tím bude samotný boj 

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

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

technik a bez jejich znalostí by se nemohli nacvičovat (Fojtík,2001).
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Druhy pádů podle pohybu těžiště: 

 pád vpřed  skulením

 pád vzad

 pád stranou

 následuje kontrolovaný pád a okamžitý návrat do bojového postoje                       

Nacvičování technik pádů by mělo probíhat po řádném rozcvičení a zahřátí 

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

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

vyčištění místa od kamenů a jiných drobností, které by mohly způsobit úraz).

Využití pádových technik v boji zblízka (Vágner,2008):

 Při ztrátě rovnováhy

 Pro sebrání zbraně

 Pro změnu pozice při střelbě

 Při seskoku z výšky

 Pro rychlé skrytí za překážku

 Úhybné manévry

 Pro překonání překážky

Nácvik pádů ideálně rozvíjí koordinaci v prostoru a usnadňuje další manipulaci např. se 

zbraní apod.  

6.3 Úderové techniky rukou

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

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

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

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

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

(Musil, 1996). 

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

- přenesením hmotnosti do úderu (přemístěním)

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

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

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

provedení pohybu je nutné opět se vrátit do uvolněného stavu, aby bylo tělo připraveno 

k provedení dalšího pohybu (Pernetská,2010).

Druhy úderu: 

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

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

bradu, (viz. příloha č.3) obličej, hrudník (nejlépe solar plexus) a oblast břicha.

Obloukové údery (hák) –  jsou prováděny po oblouku (křivce) ze strany na 

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

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

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

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

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

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

Navolňovací údery – slouží k odvedení pozornosti a ke  krátkodobé eliminaci 

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

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

Razance kopu či úderu u navolňovacích technik není nutná.

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

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

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

Samotné trénování základních úderů se neobejde bez utužování úderových ploch a 

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

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

kloubech, prstech a malíkových hranách. 

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

množství energie, síly se však vrací do ruky, která je přenáší směrem do těla (princip 
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akce a reakce). Proto je nutné, aby v okamžiku nárazu techniky byly svaly zpevněny a 

aby tak byly schopny vstřebat energii reakce (Musil,1996).

6.4 Úderové techniky kopů

S ohledem na délku a sílu dolních končetin patří kopy mezi velmi účinné 

techniky bojových sportů.  K jejich správnému provedení je však zapotřebí správný 

postoj, který nám zabezpečí velmi dobrou stabilitu. Neméně důležité při nacvičování 

kopů je protažení svalstva  a kloubů dolních končetin, které nám zaručí lepší 

pohyblivost a prevenci proti úrazům.

O účinnosti kopů oproti úderům na lidské tělo není pochyby, ale jejich použití ve 

skutečné boji se omezuje ve většině případů na oblast dolního a začátek středního 

pásma (břicho), neboť rozsah kopů je omezen udržením rovnováhy během kopu, 

kloubní pohyblivostí (zvýšením svalového tonusu se zvýší tuhost svalů), výstrojí a 

výzbrojí, kterou  má každý policista na sobě. Nespornou výhodou je i síla dopadu kopu, 

která je umocněna botou s tvrdou podrážkou (v přímém výkonu většinou „kanadou“). Z 

taktického hlediska využívá momentu překvapení, neboť kop je upřednostňován 

v menší míře než úder a dále lepším zasažením nekrytých partií dolního pásma (kolena, 

holeň). Vysoko vedené kopy mají velkou nevýhodu v tom, že jsou technicky náročnější, 

vyžadují výbornou kloubní pohyblivost, jsou pomalejší a hrozí ztráta stability. 

Kop přímý

 Reflexní kop - jde o velmi rychlý švihový kop špičkou do holeně (nebo 

rozkroku) (viz. příloha č.9) na kratší vzdálenost. V provedení s plynulým 

pohybem vpřed se velmi těžko dá zpozorovat. Proveden může být zadní nohou 

za pohybu nebo přední a zadní nohou z místa.

 Kop na kolenní vazy - je kop na útočníkovy kolenní vazy a holenní kost. 

Provádí se ze zadní nohy (možno je i za pohybu jako u kopu reflexního) 

s mírným nápřahem kolene a vytrčením chodidla proti kolenu soupeře. Celá 

kopající končetina musí být podpořena kyčelními klouby a přenesením váhy těla 

ve směru kopu. Úderovou plochou je buď vnitřní strana chodidla a v lepším 
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případě pata. 

 Přímý kop vpřed  - směřuje na útočníkovi slabiny, stehna nebo břicho. Je 

proveden z  nápřahu zvednutého kolene a  samotná technika je prováděna 

vytrčením nohy vpřed po přímce. Opětovně musí být kop podpořen rotací 

v kyčelním kloubu, kdy energie směřuje ve směru kopu. Úderovou plochou je 

pata popřípadě celá plocha chodidla. Stojná noha je na celé ploše chodidla 

z důvodu lepší stability a účinnějšího provedení kopu. V případě správně 

provedené techniky má tento kop dobré zastavovací účinky. 

Kop obloukový

V boji zblízka se tento kop využívá především na útočníkovy kolenní šlachy 

nebo na svalový úpon stehenního svalu. Úderovou plochou je nárt, dolní část holeně 

nebo špička boty. Kop by měl být veden po vnějším oblouku shora – dolů, po zasažení 

cíle stále pokračovat ve směru ataku, aby došlo k narušení stability útočníka.

V bojových sportech jde o velmi populární kop známý jako „Low Kick“ 

zejména v Kickboxu a Thajském boxu pro jeho devastující účinky.

Kop stranou

Jedná se o velmi tvrdý kop, který se hlavně využívá k zastavení postupujícího 

útočníka. Je možné ho provádět zadní nohou (větší razance kopu) nebo nohou přední 

pro pohotovější kop. Zásahovými plochami je holeň, koleno, stehno nebo spodní část 

středního pásma (dolní volná žebra, břišní stěna a podbřišek).  

V bojovém postoji je stranový kop veden především kopem do strany, nebo 

před tělo s vytočením stojné nohy a bokem k útočníkovi. Úderovou plochou je malíková 

hrana, pata a případě bot celá plocha podrážky.

Kop kolenem

Je dynamický pohyb podpořený silou celého těla, které prudce vyráží vpřed a 

zpravidla je prováděn v kontaktu s útočníkem. Na celém pohybu se výrazně projevuje 

práce boků a horních končetin, které útočníka tlačí do pohybu proti kolenu.
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          K samotnému nácviku kopů by se mělo přejít až po dokonalém zvládnutí základní 

bojových postojů a přemísťování v nich.  Začátky se provádějí ve statických polohách a 

až po té se přechází ke kopům za pohybu. Důležitým tréninkovým prostředkem stejně 

jako u úderů jsou různé prostředky (velké úderové lapy a  boxovací pytle), které 

pomáhají k odstraňování špatných návyků jako je zastavování kopu před cílem dopadu 

(kop musí pokračovat až za dopadovou plochu).

6.5 Techniky krytů (blokování)

Jsou obranné techniky paží a slouží k odražení protivníkovy útočící končetiny 

(horní nebo dolní) (viz. příloha č.5). Kryt lze provést také dolní končetinou, avšak 

s výraznějšími nároky na stabilitu a obratnost. Je pravdou, že praktické využití krytů je 

velmi obtížné, i když nabízejí velmi pestrou škálu obran.  Kryty ve své klasické podobě, 

kterou známe například z karate či jiných bojových sportů jsou výbornou tréninkovou 

metodou k tomu, jak se naučit zákonitostem pro úspěšné zvládnutí blokování útoků 

(Musil,1996).

Rozdělení krytů:

Měkké kryty  –  plynulý pohyb s měkkým vychýlením útočníkova chycení (viz. příloha 

č.12) úderu, nebo kopu s využitím jeho vložené síly do útoku

Tvrdé kryty – jejich dominancí je dynamický pohyb s tvrdě nekompromisním 

vychýlením protivníkova úderu a kopu a někdy až s cílem zlomit 

útočníkovi končetinu.

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

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

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

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

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

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

Dělení podle zóny krytu: 

 Horní pásmo (hlava, obličej, krk) – kryjí se údery vedené zhora na hlavu a údery 
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vedené přímo na obličej a krk. Kryt se provádí vnější stranou předloktí a útok se 

převádí do stran mimo hlavu, nebo nad hlavu, v případě hrozby zbraní, nebo 

nožem (viz. příloha.10,11).

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

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

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

jako u krytu horního pásma.

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

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

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

je důležitý z důvodu silové převahy dolní končetiny.

 Důležitou součástí provedeného krytu je jeho načasování a přesnost.

6.6 Porazové techniky (hody)

Jedná se o techniky ve kterých je hlavním úkolem vychýlit protivníka a zbavit 

jej tak rovnováhy a možnosti útočit. Správné vychýlení umožní úspěšně zaútočit 

chvatem i na podstatně silnějšího a těžšího protivníka.  Mezi všeobecně platné zásady 

pro provádění přehozů platí:     - zpočátku cvičit na měkkém povrchu

- neustále dbát na správný úchop, postoj, pohyb, obraty, vychylování

- zapojovat celé tělo, pohyb boků, otáčet hlavu ve směru hodu

- s postupem osvojování techniky klást důraz na rychlost prováděné techniky

- střídat partnery při cvičení (různé výšky a váhy)

- techniky provádět až po zvládnutí pádových technik  

- snažit se plynule spojovat fáze vychýlení a nástupu v jeden celek

Přehoz přes nohu – je pro nácvik velmi jednoduchý a rychle osvojitelný. Základem je 

dobrý a pevný úchop ruky útočníka s následným obratem obránce o 180° a se 

současným stržení útočníka přes nastavenou nohu dojde k jeho pádu. 
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Poraz se zadržením obou nohou útočníka se provádí buď ze předu nebo ze zadu a jde 

v podstatě o chycení obou nohou a následným porazem tělem (ramenem)(Kluz,1996).

6.7 Páky, znehybňující a odváděcí techniky 

Páčení je pohybová činnost, při níž je některá kloubní část těla útočníka uváděna 

do nepřiměřené a tudíž bolestivé polohy. V policejní praxi se využívá páčení zejména 

na části kloubů horní končetiny, kdy je osoba pákou svedena na zem, pákou na zemi 

připravena k poutání a následně je pod pákou i odvedena. Z hlediska mechanického 

působení se v prvé řadě jedná o:      - ohyby v různých kloubech za hranici normální 

pohyblivosti

- rotace (kroucení) části končetin

- ohyby přes vloženou překážku (noha do kolenní jamky)

- kombinace jednotlivých způsobů páčení

Zásady pro uplatnění páky: 

- ve většině případů nasazování páky je potřeba provést navolňovací úder či kop 

(větší, čím silnější je útočník)

- páku je možné nasazovat plynulým tahem (zásadní pro výcvik) nebo trhnutím

- je třeba ji nasadit do krajní polohy a pak jen kontrolovat

Jestliže páčení překročí hraniční mez, může dojít k distorzi, případně luxaci 

kloubu, což znamená vážné poranění, někdy i s trvalými následky. Páka zastavená na 

hranici poškození kloubu slouží pouze k blokování (znehybnění) protivníka, případně k 

odebrání zbraně. Po uvolnění páky je však protivník ve většině případů schopen bojovat 

dále.

           Pro policejní účely, stejně jako pro civilní, bohatě postačí následující dvě páky na 

zápěstí, jedna znehybňující technika na ležícího pachatele (viz. příloha č.6) a jedna páka 

odváděcí. Před začátkem provádění pák při cvičení je důležité rozcvičit klouby a 

dohodnout se na signálech při bolestivém páčení.
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 Páka na zápěstí (výkrut zápěstí – zvratka) – možno ji nacvičit v poměrně 

krátkém čase. Lze jí využít jak k odebrání zbraně, tak i k prostému povalení 

soupeře na zem s dopadem na záda. Vlastní páčivý pohyb zápěstí je kombinací 

flexe a vnější rotace.

 Páka na zápěstí (lámání zápěstí) vnitřní – též jednoduchá na naučení a slouží 

k povalení útočníka na břicho nebo do kleku podle směru a délky působící síly.

 Páka na zápěstí v leže na břiše (znehybňující) – zafixování hřbetu ruky o břicho 

se současnou fixací lokte mezi nohy. Možnost lehkého zvyšování tlaku na 

zápěstí mírným podřepem. Výhodou této techniky jsou volné ruce, které si 

mohou v kliku připravit pouta.

 Páka na rameno (odváděcí klíč) – páka za zády útočníka s ohnutou paží v lokti a 

jištěna policistovou rukou a zapřeným loktem o trup policisty. K úplnému 

zafixování je použita volná ruka policisty, která jistí hlavu útočníka. Tato páka 

se dá použít na ležícího i sedícího pachatele, neboť umožňuje jeho snadné 

odvedení.  Zároveň slouží i jako základní technika pro obušek s příčnou rukojetí 

(tonfu), která nahrazuje založenou ruku.

Po zvládnutí všech těchto samostatných technik se mohou nacvičovat v jednom 

celku. Od svedení pachatele na zem pákou na zápěstí (vnější nebo vnitřní), přes 

znehybňující páku na zemi  s následným poutáním, až po odvedením pomocí páky na 

rameno (v odváděcím klíči)(Musil,1996).

6.8 Modelové situace

V policejní praxi dochází ke služebním zákrokům na nejrůznějších místech a 

okolností. Pro potřeby vyhodnocení úrovně připravenosti absolventů všech kurzů, jsou 

určeny modelové situace, které se snaží přiblížit co nejvíc realitě. Největší důraz při 

modelování situací se klade zejména na psychologii zákroku, která předchází 

samotnému zásahu. V praxi se několikrát ukázalo jako nejůčinnější počkat a vhodným 

způsobem komunikovat s protivníkem, až od svého protiprávního jednání opustil. Proto 

se modelové situace volí podle prostředí, ve kterém daný příslušník slouží a vhodně se 

doplňuje navzájem komunikace s aplikací prostředků sebeobrany.   
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7. Společné znaky a zásady sebeobrany pro profesní a civilní 
kurzy

Sebeobrana obecně pramení z potřeby osobní bezpečnosti a zachování zdraví všech 

zůčastněných osob. Problémem zústává společný postup a  taktika proti nebezpečnému 

pachateli, který se během celého procesu múže i několikrát změnit. V podstatě pro 

profesní a civilní zákroky existují společné rysy, avšak z pohledu taktiky je třeba od 

sebe rozčlenit.   

Tak jako v každém pedagogickém procesu je nutné i při nácviku technik sebeobrany 

dodržovat obecně platné didaktické principy. „Úpoly obecně, a taktéž i každou 

jednotlivou úpolovou disciplínu, je třeba nacvičovat a studovat v určité posloupnosti“ 

(Fojtík, Michalov,1996).

Při výuce sebeobrany je nutno klást důraz na plnou koncentraci při samotné výuce. Je 

třeba mít na paměti, že úpolová cvičení napodobují skutečné bojová střetnutí a s tím 

souvisí i vyšší bezpečnostní rizika jejich výuky.

7.1 Didaktické zásady ve výuce sebeobrany

Didaktické (vyučovací) zásady jsou definovány jako obecné požadavky, které v 

souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího procesu určují character vyučování a 

ovlivňují přímo i nepřímo jeho efektivitu. Již J. A. Komenský vyslovil řadu 

didaktických zásad, jejichž platnost je dodnes uznávána. Z velkého množství je v 

současnosti největší důraz kladen na následující vyučující zásady: zásada názornosti, 

zásada uvědomělosti, zásada přiměřenosti, zásada soustavnosti a zásada trvalosti.

Zásada názornosti

Podstata názornosti spočívá ve vzájemném působení první a druhé signální soustavy 

a znamená účelné využívání všech prostředků k rychlému a pokud možno 

nejdokonalejšímu vytvoření správné představy o pohybu. Při výuce sebeobrany se 

zásada názornosti uplatňuje především na počátku vyučovacího procesu. Jedná se 

především o ukázky jednotlivých technik prováděné různou rychlostí a z různých úhlů 
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pohledu, popřípadě se zdůrazněním klíčových fází pohybu (First,Král,2002).  Uvedená 

zásada sleduje, aby výuka (technik, taktiky) probíhala na základě přímého smyslového 

vnímání a aby se na její poznávání podílel co největší počet smyslů“ Ke správnému 

pochopení a naučení se vyučované techniky je třeba umožnit cvičencům vstřebávat 

nové poznatky nejen slovem ale i dotykem či vizuálně (ukázkou).

Zásada uvědomělosti a aktivity

Uvědomělost je výsledkem poznání a vědění člověka. Uvědomělost násobí síly 

člověka k překonávání překážek a obtíží, rozvíjí jeho schopnosti, posiluje jeho vůli, 

vede ho k uvědomělému podřizování vlastních zájmů celku a ukázňuje ho 

(Kostková,1978). Tato zásada si klade za cíl podnítit u studentů vlastní aktivitu a zájem 

o výuku.

Bez vhodné motivace bude studium sebeobrany povrchní a mechanické a těžko student

porozumí základním principům a podstatě sebeobrany.

Zásada přiměřenosti

Při výběru náročnosti procvičovaných technik, vyučovacích metod a organizačních 

opatření je důležité respektovat věkové a vývojové zvláštnosti, zdravotní stav, pohlaví, 

zformované zkušenosti, vrozené schopnosti a celkový tělesný a duševní vývoj. V 

úpolech se jedná zejména o zjištění, zda je žák schopen určenou fázi realizovat vcelku 

bez velkých obtíží, či zda je pro něho příliš složitá či příliš jednoduchá. Je-li pro žáka 

příliš složitá, postupujeme rozdělením na jednodušší úseky, jež nacvičujeme nejprve 

izolovaně a teprve pak je spojíme v celek (Fojtík, Michalov 1996). Pokud tedy cvičenec 

nezvládá přehoz přes boky , rozdělíme pohyb na nástup do hodu a samotný hod, který 

nacvičujeme každý zvláště a po úspěšném zvládnutí spojíme do jedné techniky.

Zásada soustavnosti

Zásadu soustavnosti realizujeme jednak umístěním úpolů do výuky pokud možno v 

pravidelných intervalech, jednak tématickým opakováním určitých výcvikových fází až 

do jejich uspokojivého zvládnutí. Celkovému záměru přispívá i občasné zařazování 
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některých prvků úpolových cvičení do průpravné části hodiny. Při výuce si cvičenci 

osvojují učivo lépe, pokud je správným způsobem uspořádáno a práce vyučujícího je 

soustavná podle předem logicky uspořádaného plánu výuky.

Zásada trvalosti

Výuka musí být vedena tak, aby proces osvojování si nových poznatků a schopností 

byl co nejtrvalejší a aby si je cvičenec také mohl vždy vybavit a také prakticky použít. 

Trvalost znalostí a pohybových dovedností nespočívá jen v mechanickém opakování (i 

když v motorickém učení hraje velkou roli), ale hlavně na řízení celého vyučovacího 

procesu (First, Král, 2002).

Vyučovací principy

Obecné principy výuky zajišťující odpovídající zatěžování ve cvičební jednotce 

jsou: princip všestrannosti, systematičnosti, postupně se zvyšujícího zatížení a 

cykličnosti. Všechny tyto principy jsou zároveň uplatnitelné i při výuce sebeobrany a to 

v závislosti na druhu a charakteru sebeobranné aktivity.

7.2 Doporučená struktura hodiny při výuce sebeobrany

Výukový program sebeobrany se skládá z vyučovacích (tréninkových) jednotek, z 

nichž respektuje danou strukturu, která rozděluje jednotku na přípravnou, hlavní a 

závěrečnou část. V tréninkových jednotkách se uskutečňují v konkrétní podobě, 

dlouhodobé tréninkové záměry (Choutka,Dovalil,1991).

Přípravná část

Přípravná část má zajistit příznivé předpoklady pro průběh celé tréninkové jednotky, 

tzn. připravit organismus i psychiku sportovce na tréninkové zatížení a plnění hlavního 

úkolu tréninkové jednotky (Choutka, Dovalil,1991).

Přípravná část se dále dělí na část úvodní a průpravnou. Úvodní část má seznámit 

studenty s náplní hodiny a úkoly ve cvičební jednotce. V lekcích sebeobrany je důležité 
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v této části upozornit na bezpečnostní etická pravidla výuky, také ji lze využít k poučení 

o základních zákonných pravidlech a ustanoveních týkajících se sebeobrany. Tato část 

trvá obvykle 1/10 celkového času, tedy kolem 9 minut. Průpravná část tvoří přibližně 

2/10 celkového cvičebního času, což odpovídá rozsahu zhruba 18 minut. Hlavním 

úkolem této části je příprava cvičenců na hlavní část vyučovací hodiny. Do této části lze 

zařadit i průpravné úpoly, pádová technika a vždy by mělo být zařazeno protahovací 

cvičení jako prevence zranění.

Hlavní část

Hlavní část se zaměřuje na nácvik a výcvik technik sebeobrany a je složena ze 

cvičení, která jsou zařazována v následujícím pořadí: koordinační cvičení (nácvik nové 

techniky sebeobrany), rychlostní a rychlostně silová cvičení (opakování naučené 

techniky), posilovací cvičení, vytrvalostní cvičení (např. mnohonásobné opakování již 

naučené techniky). Hlavní část vyučovací jednotky zaujímá 5/10 až 6/10 celkového 

cvičebního času, což odpovídá rozsahu 44 až 54 minutám.

Závěrečná část

Závěrečná část zajišťuje plynulý přechod od vysokého tréninkového zatížení k 

postupnému uklidňování a návrat všech funkcí k normálnímu (Choutka,Dovalil,1991).

Závěr hodiny by měl obsahovat cvičení na uvolnění svalů a nervového napětí, jako 

je protažení zkrácených a posílení oslabených svalů, dechová cvičení, která lze převzít z 

bojových umění, ze kterých je výukový program sebeobrany sestaven a pedagogický 

závěr, který obsahuje zhodnocení cvičební jednotky a úkoly pro příští hodinu.

Organizace cvičení

Při přípravě a v průběhu výukového programu sebeobrany musí být kladen velký 

důraz na zachování bezpečnosti při cvičení, bez omezení reálného použití vyučovaných 

technik a postupů. Toto umožní pouze přesné vymezení pravidel, dodržování povelů a 

instrukcí vedoucího výuky.
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7.3 Obecné zásady a principy v sebeobraně

Situace, která vyžadující obranné chování nastává v případě akutního ohrožení 

zdraví, života nebo majetku osob. Obrané chování nemusí nutně znamenat násilné 

řešení konfliktu mezi útočníkem nebo útočníky, ale správným postupem lze v některých 

situacích násilné konfrontaci předejít. Proto jsou součástí sebeobranného kurzu nejen 

techniky vedoucí k překonání fyzického odporu ale též správné vyhodnocování a 

následné předcházení a vyhýbání se možných nebezpečí. Jestliže dojde k fyzickému 

řešení konfliktu, je třeba mít právní povědomí o ustanoveních týkající se této situace, 

aby obrana byla přiměřená povaze útoku.

Násilný incident, rozpoznání hrozby

V okamžiku zaregistrování hrozby násilného incidentu, proběhne dlouhý řetěz 

reakcí, který vystřídá neméně dlouhý sled stádií postupných příprav k akci. Prvořadou 

podmínkou pro spuštění takového reakčního motoru, je uvědomění si všech rizik a 

nebezpečí. Pokud dojde ke správnému určení stupně ohrožení, je vysoká šance zvolit z 

několika nabízejících se způsobů jednání ten nejvhodnější a i v pozdějších fázích 

incidentu dokázat adekvátně přizpůsobit jednání nové situaci, jenž se změnila v 

důsledku zásahu (Vidrna,Náchodský,2001).

V průběhu učení podle pečlivě vypracovaných tréninkových metod, doplněných 

vhodným praktickým nácvikem, je možné podstatně zlepšit vlastní technickou i duševní 

připravenost a zdokonalit schopnost násilný incident rychle rozpoznat a správně

oklasifikovat i odhadnout nebezpečí, jež v sobě nese. Významnou roli hraje i zkrácení 

reakčních časů u všech podílejících se stádií uvědomování a rozhodování. Nejdůležitější 

je znásobení schopnosti správně se rozhodovat a ve správném čase aplikovat správnou 

obrannou techniku.

Hodnocení situace

Násilný konflikt může nastat zcela neočekávaně a bez předchozích varovných 

signálů. V tomto případě musí obránce jednat reflexivně a intuitivně. Napadený musí 

využít zautomatizované vzorce chování, nacvičené tréninkovým drilem, řízené 
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podvědomě (Vidrna,Náchodský,2001). Pokud ohrožení hrozí, avšak přímo nenastalo, 

využijeme dostatek času a prostoru pro volbu optimálního postupu.

Fyzická a duševní reakce ve stresu

Taktickým cílem jednání každého napadeného člověka v reálně nebezpečné situaci 

by měla být orientace vůči útočníkovi v tom smyslu, aby ovlivnil jeho psychický stav a 

vyvolal u něj činnost výhodnou pro úspěšné splnění obranného zásahu (Vidrna,  

Náchodský,2001). Pod dojmem bezprostředně hrozícího nebezpečí se člověka zmocňují 

emoce, strach nebo vztek, které ovlivňují nebo zbrzdí pochody, jenž se odehrávají v 

mozku. Ve stavu silné úzkosti se pozornost zaměří směrem dovnitř a následkem toho 

duševní ale i fyzická aktivita poklesne, svaly kontrahují neúčelně, vnímání okolí je 

chybné, proces rozhodování je zpomalen a závěry, k nimž mozek dospěje, jsou 

nesprávné a nesprávné je i jejich plnění. Velký význam má nabytí zkušeností a 

praktických dovedností v každé z následujících možností tak, aby v rámci každého 

scénáře spolehlivě fungovaly. Je důležité zaregistrovat potencionální nebezpečí v 

předstihu, projevit dostatek potřebné sebekázně a eventuálnímu střetu se raději vyhnout. 

Jako přímý účastník násilného střetnutí, vyhledat optimální, efektivní a bezpečnou cestu 

k rychlému opuštění scény, probíhající pod plnou kontrolou vůle. V případě boje o život 

svůj nebo někoho jiného, využít neomezeně všechny znalosti a dovednosti nabyté 

během nácviků obranných technik.

Neutralizace hrozby

V případě napadení nebo existence ohrožení, musí obránce provést vše pro to, aby 

neutralizoval veškeré eventuality, že bude zraněn. První stádium: Zabráněním 

útočníkovi, aby zasáhl svůj cíl. Např. zabránění úderu pěstí, úchopu za hrdlo, 

probodnutí nožem. Druhé stádium: Zabránění útočníkovi v okamžitém opakování 

podobného útoku nebo útoku jiné povahy. V případech ohrožení zbraní nebo útoků jimi 

vedených je obvykle potřeba získat kontrolu nad zbraní. Třetí stádium: Závěr akce, 

vytvoření takové situace, v níž útočník nemůže nebo nechce pokračovat v útocích.
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Zdravotní způsobilost

Prověrka zdravotního stavu a fyzického fondu je pro cvičence nutností. To 

neznamená, že by lidé s lehčími nebo podstatnějšími omezeními nemohli sebeobranu 

trénovat. Ovšem jedině podle pokynů vycházejících z jejich zdravotního stavu a s 

medicínským dohledem. Každý cvičenec by měl před tím, než začne s nácvikem 

sebeobrany, projít lékařským vyšetřením. Každý lékař zjišťující stav zájemce o nácvik 

sebeobrany by si měl být vědom značné fyzické i duševní zátěže i stresu působícího na 

kardiovaskulární aparát, které cvičence jako zájemce o výuku boje zblízka čekají. Před 

začátkem kurzu sebeobrany je nutné navštívit odborného lékaře, pro posouzení, zda je 

cvičenec schopen kurz absolvovat. 

V případě policistů se jedná o pravidelné zdravotní prohlídky, které začleňují 

jednotlivce do různých zdravotních skupin podle charakteristiky služební činnosti

(Vidrna, Náchodský,2001).  

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).
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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. Volba 

technik ze strany instruktora podle 
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8. Závěr

V závěrečné části této diplomové práce, bych chtěl zkompletovat poznatky, 

zkušenosti a zjištěná fakta, vyplývající ze studie kurzů sebeobrany. 

V diplomové práci byla uplatněna teoreticko-popisná strategie opřená o kvalitativní 

metody výzkumu sběru dat, zejména byly využity informace osobních zkušeností a 

informace získané řízeným rozhovorem s instruktory Policie ČR a instruktory 

sebeobrany v civilní sféře. Na začátku výše uvedené studie, se nabízelo několik dosud 

nezodpovězených otázek. Z tohoto důvodu nebylo snadné získat příslušný počet 

literární tvorby, která by přesně vystihovala danou problematiku. Díky zkušenostem 

mých dlouholetých kolegů od žíněnky a zbraně se povedlo poskládat zajímavý pohled 

na kurzy sebeobrany obecně a přibližně je porovnat na jiné úrovni. Jelikož se pohybuji 

v tomto prostředí několik desítek let, mohu využít tyto zkušenosti k poskytnutí 

informací o co nejefektivnější sebeobraně proti možnému nebezpečí.

Snahou bylo předložit metodiku jednotlivých kurzů, která se postupně rozvíjí na 

základě poznatků školících instruktorů. Ze zjištěných faktů vyplývá, že kurzy 

sebeobrany profesní a pro veřejnost a se s určitostí prolínají, avšak dávají smysl pouze 

jako samostatné subjekty. V jednotlivých kurzech dochází bezpochyby k nárůstu 

znalostí v oblasti sebeobrany v podobě nacvičení vhodných technik. Nejčastěji 

praktikovaný způsob nácviku technických prvků sebeobrany vychází ze zadané 

modelové situace předem domluveného útoku a na základě známého soupeře se vybírá

vhodná obrana. Hlavní důraz je při tom kladen na bleskové podvědomé jednání získané 

nesčetným opakováním. Jelikož ve skutečném boji, obránce nezná způsob, směr a 

rytmus útoku je do výukového programu zařazen nácvik kontaktního boje za 

bezpečného využití ochranných pomůcek.   

Hlavní myšlenka této diplomové práce spočívá v tom, že je potřeba zjistit stav těchto 

odborně vedených kurzů, porovnat vhodné techniky se současnou metodikou. Další 

úhel pohledu se nabízí ze situací, které vznikají při střetu na veřejnosti, kdy normální 

občan čelí nebezpečí sám, nebo pomáhá někomu druhému. Z policejní praxe vyplývá 

fakt, že kolikrát se občan bojí zasáhnout do konfliktu z důvodu neznalosti, buď 

právního prostředí, nebo z neznalosti vhodných technik sebeobrany. Z těchto zásadních 

důvodů vyplývá, že odborně vedené kurzy, určené pro širokou veřejnost a profesionály, 

pomáhají celé společnosti k pocitu většího bezpečí a upevnění vlastního sebevědomí. 



72

  Seznam použité literatury

1. BITTNER, R. Příprava k použití donucovacích prostředků. Praha: PP MV,  

2009. ISBN 80-85317-22-2         

2. BITTNER, R. Příprava k použití donucovacích prostředků. Praha : Policejní 

prezidium, 2010

3. FIRST, R. Metody výcviku profesní sebeobrany. Praha: CASRI, 2009

4. FIRST, R., KRÁL, P. Průpravná cvičení v sebeobraně. Praha: Policejní 

akademie ČR, 2002

5. FOJTÍK, I. BUDÓ – Moderní japonská bojová umění.  Praha: Naše vojsko,  

2001

6. FOJTÍK, I. BUDÓ – Moderní japonská bojová umění. Praha: Naše vojsko, 2001

7. FOJTÍK, I., MICHALOV, L. Základní úpoly, úpolové sporty a umění I. České 

Budějovice: PF JU, 1996

8. FRŐMEL, K. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii, Olomouc: 

UPOL, 2004

9. FUNAKOSHI, G. Karatedo. Má životní cesta, Praha: Naše vojsko, 1994

10.GOLDMANN, J. Pákové techniky v bojovém umění a v sebeobraně - diplomová 

práce, Praha : FTVS UK, 2010

11.HRAZDÍRA, I. Základy metodiky výcviku a taktiky služebních zákroků. Praha: 

Policejní akademie ČR, 1996

12.CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Karolinum, 1991

13.JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Praha: Legos, 2009. ISBN 978-80-

87212-40

14.KLUZ, A. Technika úderů, kopů a krytů:  Metody a prostředky nácviku .II.  

OTPS MV, Praha: 1996

15.KONEČNÝ, A. Slovník sebeobrany. Olomouc: Votobia, 2000



73

16.KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J. a WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné 

kultury: Světové dějiny TK. Praha: UK FTVS, 1994

17.KOSTKOVÁ, J. a kol. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK FTVS, 1978

18.LEBEDA, A.A. Sebeobrana. Praha: Olympia, 1984

19.LETOŠNÍK, J. Judo učebnice pro trenéry 1. díl. Plzeň: Institut tělovýchovného 

vzdělávání, 1993

20.LIND, W. Tradice Karate. Brno: Comenius, 1996

21.MACEK, P. Systém  vzdělávání  četníků  v období   1. republiky. Praha: 

Policejní akademie ČR, 2006

22.MATOUŠEK, J. Odváděcí techniky v sebeobraně. Bakalářská práce. Brno:

Masarykova Universita, 2009

23.McNAB, CH., RABIGEROVÁ, J. Naučte se chránit sebe, svůj domov a rodinu. 

1. vyd. Praha: JanVašut, 2005. ISBN 80 – 7236 – 394 – 8.

24.MUSIL, O.  Metodika nácviku donucovacích prostředků  II. Praha: OTPS MV, 

1996

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

26.NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého, Praha: Futura, 1992

27.NOVOTNÝ, F. Právo na sebeobranu. Praha: Lexis Nexis, 2006

28.PERNETSKÁ,  S. Inteligentní sebeobrana pro ženy. Praha:  Edice Budo, 2010

29.PEŠEK, J. Vzdělávání, výchova a výcvik četnictva a policejních sborů stráže, 

bezpečnosti v letech 1918- 1938 : Policista č.6. Praha: MV, 1997

30.REGULI, Z. Úpolové sporty. Brno: Masarykova universita, 2005. ISBN 80-210-

3700-8

31.SOMMER,J. Dějiny sportu. Olomouc: Fontána, 2003

32.SRDÍNKO, R. Malá škola juda. Praha: Olympia, 1987

33.SRDÍNKO, R., VACHUN, M. Judo. Praha: Olympia, 1984

34.ŠPIČKA, I. Kapitoly z mentální průpravy, Praha: Alogodos, 1998



74

35.ŠTUMBAUER, J. Základy vědecké práce v tělesné kultuře. České Budějovice: 

PF JU, 1989

36.VÁGNER, M.  K teorii boji zblízka.  Praha: Univerzita Karlova, 2008

37.VIDRNA, J., NÁCHODSKÝ, Z. Pracovník justice v ohrožení. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2001

38.YANILOV, S. Krav Maga: umění čelit ozbrojenému útočníkovi. Praha: Naše 

vojsko, 2003

39.ZUMR, J. Aplikace technických prostředků juda při sebeobraně žen – bakalářská 

práce. Praha: UK FTVS, 2010

Jiné zdroje:

20.  Zákon č 273/2008 Sb. O Policii České republiky

21. Závazný pokyn policejního prezidenta (dále jen ZPPP) č.4/2009, čl. 8, 

Internetové zdroje:

URL1:http://www.kravmaga.com/index.php/ABOUT-KRAV-MAGA-WORLDWIDE  

[cit. 7.7.2012].

URL2: <http://www.jiu-jitsu-kickbox.cz/jiu-jitsu/>  [cit. 7.7.2012]

URL3: <http://bojova-umeni.martial.cz/systema.html> [cit. 7.7.2012]

URL4: <http://www.musadocz.cz/mcscz.html> [cit.7.7.2012]

URL5: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Karate> [cit. 4.6.2012]

URL6: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Aikido> [cit. 4.6. 2012]

URL7: <http://www.obrazky.cz/?q=sebeobrana&fulltext> [cit. 4.6. 2012]

http://www.musadocz.cz/mcscz.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karate
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aikido
http://www.obrazky.cz/?q=sebeobrana&fulltext
http://www.kravmaga.com/index.php/ABOUT-KRAV-MAGA-WORLDWIDE
http://www.jiu-jitsu-kickbox.cz/jiu-jitsu/
http://bojova-umeni.martial.cz/systema.html
http://www.musadocz.cz/mcscz.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karate
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aikido
http://www.obrazky.cz/?q=sebeobrana&fulltext

	Obsah
	1.ÚVOD
	2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ
	3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE
	4. DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE
	4.1 Vývoj sebeobranných systémů na evropském kontinentu z historického hlediska
	4.1.1 Vývoj bojových umění sportů v Čechách
	4.1.2 Historie  výcviku u četnictva a SNB do roku 1989
	4.1.3 Vývoj výcviku u Policie ČR po roce 1989

	4.2. Současný systém profesního výcviku u Policie ČR

	4.3 Sebeobranné systémy u ozbrojených složek ve vybraných státech a v ČR
	4.4 Historie sebeobrany v ČR
	4.5 Dělení sebeobrany
	4.6 Okolnosti vylučující protiprávnost
	4.6.1  Krajní nouze
	4.6.2 Nutná obrana

	5. Civilní kurz, jeho charakteristika a metodika
	5.1 Technicko – taktická stránka sebeobrany
	5.2 Technika postojů
	5.2.2 Bojový střeh

	5.3 Technika pádů
	5.4 Technika úderů
	5.5 Technika kopů
	5.6 Technika bloků
	5.7 Technika hodů a strhů
	5.8 Páky a odváděcí techniky
	5.9 Komplexní obranné kombinace
	5.10 Modelové situace

	6. Profesní kurz, jeho charakteristika a metodika
	6.1 Technika postojů
	6.2 Techniky pádů
	6.3 Úderové techniky rukou
	6.4 Úderové techniky kopů
	6.5 Techniky krytů blokování
	6.7 Páky, znehybňující a odváděcí techniky
	6.8 Modelové situace

	7. Společné znaky a zásady sebeobrany pro profesní a civilní kurzy
	7.1 Didaktické zásady ve výuce sebeobrany
	7.2 Doporučená struktura hodiny při výuce sebeobrany
	7.3 Obecné zásady a principy v sebeobraně

	8. Závěr
	Seznam použité literatury



