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Abstrakt

Název práce: Metody řešení hrozby krátkou střelnou zbraní

Cíl práce: Cílem práce je komparovat metody řešení hrozby krátkou střelnou 

zbraní na základě společných kritérií a najít sjednocující principy 

pro tvorbu modelové techniky.

Metody práce: analýza a syntéza odborných literárních pramenů

Klíčová slova: odzbrojení, hrozba, střelná zbraň, pistole, řešení hrozby



Abstract

Title: Methods of solving handgun threats

Objective: The goal is to compare methods of solving handgun threats and find 

common principles for creating universal techniques. 

Methods: analysis and synthesis of the literature

Keywords: Handgun, threats, gun, disarm, solution, selfdefense, neutralization



Seznam	použitých	zkratek

PBR pulling-back reflex

SA single action

DA double action

DAO double action only

KSZ krátká střelná zbraň

KM Krav Maga

RBSD Reality based self defense

CNS centrální nervová soustava

MACMAP Marine corps martial arts program

KMHZ Krav Maga Haim Zut

KMG Krav Maga Global

IKMF International Krav Maga federation
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1 Úvod

Násilné trestné činy jsou staré jako lidstvo samo. Hrozba se od nepaměti využívala 

na straně jedné k ochraně hodnot, které jsou dnes chráněny státem, na straně druhé 

k páchání nepravostí. Řešení hrozby krátkou střelnou zbraní (dále KSZ), je součástí 

širšího pojetí úpolů. V současné moderní a rychle se měnící době, jsou prostředky

hrozby stále rafinovanější. 

Od vynálezu pistole v 16. století uběhlo již mnoho času, dnes jsou střelné zbraně 

spolehlivé, relativně levné, přesné a především snadno dostupné. K 31. prosinci 2012 

bylo dle Českého statistického úřadu registrováno na našem území 721 054 ručních 

střelných zbraní u držitelů zbrojních průkazů a 24 728 u držitelů zbrojních licencí. Na 

sto obyvatel ČR připadá 38,3 zbraně. 

Ve Spojených státech, které jsou v oblasti držení zbraní civilisty první na světě, je to 

88,8 zbraně na 100 obyvatel. Počet zabití na 100 tisíc obyvatel činí 2,97 osoby. Česká 

republika je s 0,19 zabité osoby na 100 tisíc obyvatel 86. zemí ve světovém pořadí. 

(UNODC & Small arms surfy, 2013)

Z pohledu civilní osoby je řešení hrozby KSZ velmi obtížné. Situace, kdy bude 

osoba, člen její rodiny nebo jiná osoba v okolí ohrožena střelnou zbraní, je reálnou 

hrozbou pro její zdraví a život. Nezbývá-li jiná šance, pak je žádoucí se o obranu 

alespoň pokusit. Z pohledu ozbrojených složek, potažmo speciálních jednotek policie a 

armády, je odvrácení hrozby KSZ velice důležitá a často opomíjená dovednost. 

Navzdory všem představám může být i policista nebo voják vzat jako rukojmí, či se 

v civilním životě nebo ve službě vyskytnout v místě teroru. Jeho povinností je, pokud 

by tím neohrozil životy ostatních v dané situaci, zasáhnout v rámci vlastního výcviku 

proti hrozbě střelnou zbraní. 

Existují situace, jako při letu č. 648 EgyptAir v roce 1985, které nenabízejí jiné 

řešení, než se pokusit svépomocí zasáhnout proti teroristům. Při onom osudném letu 

došlo k únosu pasažérů skupinou islámských radikálů. V letadle byl přítomen air-

marshal (egyptský bezpečnostní agent), který zastřelil jednoho z teroristů, ale následně 

podlehl zranění při přestřelce. Po nouzovém přistání na Maltě, kvůli dírám od kulek 

v trupu letadla, byli pasažéři po jednom voděni na přistavené schůdky a popravováni. 
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Jakákoli snaha o záchranu života je v takové bezvýchodné situaci žádoucí. (Wikipedia, 

2013)

Jeden z nejuznávanějších bojových umělců, Dr. Dennis Hanover, k problematice 

hrozby říká: „Vždy jsem věřil, že Bůh je se mnou. Pomáhal mi po celý život. Vždy 

pamatuj, Bůh ti pomáhá, ale ty si musíš pomoct sám.“ (Hanover, 2008, str. 199) 

Dokonale tak vystihuje myšlenku, že jediný, na koho se můžete v případě ohrožení 

života spolehnout, jste vy sám. 

Následující práce je věnována neutralizaci hrozby krátkou střelnou zbraní a to jak 

z pozice civilní osoby, tak z pozice členů ozbrojených složek státu. Odzbrojení je 

nedílnou součástí výcviku speciálních jednotek, air marshalů, pracovníků security, 

bodyguardů, agentů tajných služeb, prostě všech, kteří se s hrozbou mohou ve výkonu 

služby setkat. Jeden příklad za všechny. Situace útoku na bývalého prezidenta ČR

Klause, kdy muž vytáhl airsoftovou zbraň a vystřelil několikrát do těla z bezprostřední 

blízkosti. Postup ochranky byl naprosto neprofesionální. Kdyby se jednalo o ostrou 

verzi zbraně, chráněná osoba by s největší pravděpodobností zemřela (idnes). I tato 

situace je důvodem k zamyšlení, na jaké úrovni je výcvik ozbrojených složek v oblasti 

hrozeb střelnou zbraní.

Práce má za cíl osvětlit uzlové body technik odzbrojení zbraně, najít společné 

principy pro vytváření odzbrojovacích metod a vytvořit metodiku pro nácvik řešení 

hrozeb.
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2 Stav	poznání

Sebeobrana je dle Reguliho (2005) úpolovou aplikací. Přičemž řešení hrozby 

krátkou střelnou zbraní je její integrovanou součástí v systému jak osobní, tak i profesní 

sebeobrany. Hrozba krátkou střelnou zbraní je situace, při níž útočník nezamýšlí Vás 

okamžitě střelit, ale zbraň využívá jako nástroj psychologické kontroly. Pod pohrůžkou 

násilí požaduje peníze, cennosti, informace, pohlavní akt nebo zamýšlí oběť využít jako 

rukojmí (Sde-Or, Yanilov, 2003). Konflikt je odvozeně označen Křivohlavým (2002, 

str. 17) za střetnutí dvou nebo více účastníků. Hrozbu samotnou definuje Křivohlavý 

(2002, str. 176) jako prohlášení účastníka konfliktu, že oběti bude způsobeno něco pro 

ni nepříjemného, v našem případě by se mohlo jednat o usmrcení KSZ. 

Literatura nabízí spoustu metod, jak získat zbraň z ruky ohrožovatele, jen malé 

množství z nich však splňuje byť základní požadavky na bezpečnost vlastní i třetích 

osob, proveditelnost v reálném čase, nároky na minimální sílu a další, které si popíšeme 

v kapitole 5.

Téma neutralizace hrozby krátkou střelnou zbraní se vyskytuje většinou jako 

okrajové téma knih a učebnic o sebeobraně. Jen velmi malé procento literatury lze 

považovat za odborný vhled do problematiky.  Lze nalézt různé přístupy na základě 

tradičních bojových umění jako je judo, aikido, ju-jitsu nebo také moderní přístupy. 

Nejpokročilejšími technikami, vytvořenými v souladu s fungováním zbraní a 

založenými na praktických zkušenostech z reálných situací, disponuje sebeobranný 

systém Krav Maga. Ostatní bojové systémy v posledních 40 letech vývoje víceméně

kopírují poznatky nebo se vývoji nepřizpůsobují. 

Sde-Or a Yanilov (2003) se ve své knize shodují s Levinem a Hooverem (2009) 

v základních principech neutralizace hrozby krátkou střelnou zbraní. Společným 

principem je odklonění zbraně tak, aby nesměřovala naším směrem a pokud možno ani 

směrem jiných civilistů. Autoři navíc uvádějí i pohyb tělem (tzv. obranu tělem) směrem 

od linie střelby. Zadruhé doporučují získání kontroly nad rukou držící zbraň nebo lépe 

nad zbraní samotnou. Zatřetí pak eliminaci útočníka účinným protiútokem. Za čtvrté 

odzbrojení střelce.  Někteří autoři (Lebeda 1979, Fojtík 1980) preferují odražení zbraně 

bránící rukou, protiútok a následné odebrání zbraně. Mechanismus bezpečného odebrání 
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zbraně po pádu útočníka však není popsán. Vágner (2008) uvádí jako řešení úhyb z linie 

střelby s následným uchopením zbraně a odzbrojením útočníka. 

Volba techniky a správné provedení může rozhodovat o životě a smrti 

ohrožovaného, proto je nutné zcela vážně se zabývat podstatou technik a jejich 

výběrem. Existuje mnoho instruktorů, kteří vytváří své sebeobranné techniky, ne vždy 

korespondující s psychologickými, biomechanickými a fyziologickými podmínkami 

jedince. Studium technik a jejich ověřování může v budoucnu pomoci s vymýcením

nebezpečných technik a postupů, které nejsou prověřeny praxí a nesplňují obecné 

podmínky pro bezpečnost a efektivitu. 
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3 Cíle	a	úkoly	práce

Tato práce se zabývá hrozbou krátkou střelnou zbraní jako fenoménu, který se stále 

častěji vyskytuje ve společnosti. Jejím cílem je objasnit základní přístupy k řešení této 

hrozby, úskalí jednotlivých technik a nejčastější mystifikace ohledně těchto situací. 

Nezáleží, zda jste kurýr, bankovní úředník, učitel, kuchař nebo hasič, protože 

kriminalita je velmi vysoká a s ní i riziko, že se dostanete do situace, kdy se budete 

muset bránit. V literatuře je mnoho myšlenek, které nemají s realitou nic společného. 

Pokusím se tyto teze rozebrat k jádru věci a zjistit, v čem se od reality liší. 

V praxi se vyskytují tři základní problémy spojené s prováděním a nácvikem 

metod: 

1) Nelze trénovat s nabitou zbraní. To především znamená, že nikdy nenavodíme 

stres, který nastane při setkání s reálnou hrozbou. 

2) U útočníka nelze dosáhnout stejného mentálního stavu a pohnutků, jako 

v reálné situaci. Při nácviku často nedochází k PBR a pudové obraně proti 

odebrání zbraně. 

3) Nelze ověřit, zda například po prvním protiútoku při sekundárně obouruční 

kontrole útočník povolí úchop nebo zda bude mít šanci vytrhnout zbraň dříve, 

než dojde ke kontrole druhou rukou. To znamená, že protiútok nemusí v praxi 

zajistit 100% likvidaci odporu útočníka. 

Sebeobrana je v posledních letech především byznys, proto se stále častěji objevují 

instruktoři bez ověřeného backgroundu a potřebného vzdělání. Česká republika 

poskytuje příhodné podmínky pro akreditování lidí bez dostatečných kompetencí. 

Obvykle se v našich podmínkách nevyučují ověřené a funkční techniky, mimo jiné 

proto, že většina instruktorů neměla nikdy přístup k „know-how“ škol jako Arazim, 

Wingate nebo Lotar. 
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4 Interdisciplinární	přístup	k problematice

Neutralizace hrozby střelnou zbraní je poměrně specializovaná dovednost a 

vyžaduje znalosti z několika oborů. Abychom se mohli pokusit o její řešení, musíme 

nejprve pochopit, jak pistole fungují, jak přemýšlí agresor, musíme pochopit zákony 

biomechaniky a principy rozhodování na úrovni centrální nervové soustavy (zkr. CNS), 

znát základy práva týkající se nutné obrany a krajní nouze, znát anatomii destruktivity 

lidského těla, umět se správně rozhodnout a analyzovat situaci.

4.1 Nauka	o	zbraních

Podle druhu můžeme krátké palné zbraně rozdělit především na pistole a 

revolvery viz obr. 1. Pistole mají pevnou nebo pohyblivou hlaveň. Revolvery disponují

pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se natáčejí do osy 

hlavně. (Jankových, 2012, str. 9) 

Obr. 1: Pistole a revolver- konstrukčně a funkčně odlišné zbraně (Sde-Or, 

Yanilov, 2003)

V praxi se užívá mnoho různých dělení krátkých střelných zbraní, ale pro sebeobranu 

je klíčové právě toto, vzhledem k rozdílnému mechanismu zbraně při střelbě.
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4.1.1 Pistole

V následující části objasním nejdůležitější znalosti nutné pro pochopení fungování 

krátké střelné zbraně a potřebné pro její bezpečné odzbrojení. Připravená samonabíjecí 

pistole obsahuje zásobník s náboji. Před prvním výstřelem je třeba pistoli nabít 

zatažením a vypuštěním závěru do původní polohy. Náboj je v komoře a není-li zbraň 

zajištěna, při stisku spouště vystřelí. Uchopíme-li nabitou samonabíjecí pistoli drženou 

agresorem pevně za závěr, pak při výstřelu nezpůsobí energie výstřelu na ruce žádná 

zranění. Obvykle dojde k malému posunu závěru, nábojnice není vyhozena a zbraň 

nezacykluje. Zbraň není bez odstranění závady schopna znovu vystřelit, neboť 

nábojnice je zaseknuta v komoře a nový náboj není vytlačen do komory. 

U pistole s kohoutkem (single action/double action) nelze bezpečně rozeznat, zda 

je připravena ke střelbě. Pokud je kohoutek natažen dozadu, může pistole vystřelit 

v případě, že je v komoře náboj. 

4.1.2 Revolver

U revolveru je situace odlišná. Revolver je připraven ke střelbě, jestliže je 

natažený kohoutek a po každém výstřelu je třeba znovu kohoutek natáhnout. U většiny 

typů dojde při natažení kohoutu k otočení bubínku a nastavení komory s nábojem do 

osy hlavně. Žádný z autorů v literatuře neuvažuje únik prachových plynů mimo hlaveň 

a reálnou možnost poškození pokožky a vnitřních struktur ruky. Je-li hlaveň a bubínek 

revolveru uchopen dlaní, závisí riziko poranění na ráži zbraně. Kontrola zbraně 

předpokládá, že dokážeme hlaveň udržet i po možném výstřelu. U ráží vyšších než 

9 mm může uchopení při výstřelu způsobit tržné rány kůže, otevření dlaně vlivem 

expanze prachových plynů a popálení pokožky. Výsledkem je ztráta kontroly nad 

směřováním zbraně, dočasná ztráta citlivosti v ruce a v podstatě možná smrt při snaze 

útočníka zastřelit oběť. 
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4.2 Psychologické	aspekty	hrozby	KSZ

Pro běžného člověka je hrozba KSZ mimořádně stresujícím faktorem. Vzestup 

aktivace je podmíněn neurohumorálně a projevuje se jako vnitřní neklid, strach a 

úzkost. Při negativním stresu dochází k celé řadě příznaků. Mezi organické příznaky 

patří palpitace a tachikardie, nadměrné svalové napětí (ztuhlost), obtíže se soustředěním 

zraku. Emocionální příznaky zahrnují neschopnost empatie a koncentrace nebo pocit 

úzkosti. V chování se projevuje stres nerozhodností, váháním. (Hošek, 2001, str. 23)

Přirozenou reakcí člověka na nebezpečí, které vyplývá z hrozby KSZ, je strach. 

Strach je charakterizován jako subjektivní reakce na subjektivní hodnocení v oblasti 

ohrožení hodnot. Strach blokuje kognitivní funkce a narušuje svalovou činnost 

zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné. V sebeobraně komplikuje situaci zvýšené svalové 

napětí, které zhoršuje jemnou koordinaci. Pohyby jsou křečovité, strnulé, nepřesné. 

(Hošek, 2001, str. 41).

V krizové situaci mohou zasáhnout vycvičené a psychicky odolné osoby, jako 

jsou policisté, příslušníci zásahových jednotek, bodyguardi a další. Vzhledem 

k psychické náročnosti situace a povaze naší kultury se většina osob nezmůže ani na 

přivolání pomoci. Příčinou tohoto chování je dle Klüve-Schlebergerové (Poněšický, 

2004, str. 173) transgenerační traumatická zkušenost: „Když někomu pomůžeš, povede 

se ti hůře“. U nás se jedná především o psychologický následek období komunismu. U 

lidí, kteří nemají se situací a jejím řešením zkušenosti se doporučuje vyhovět 

násilníkovi a neklást zbytečný odpor. Jak uvádí již Šíma a Krákora (1944, str. 127), 

umění bránit se je každému člověku vrozeno, ale to jak se bude bránit, závisí především 

na síle jeho charakteru. 

4.3 Fyziologické	a	biomechanické	aspekty situace

Ve chvíli, kdy člověk čelí hrozbě krátkou střelnou zbraní, v jeho těle nastává 

množství procesů, které zhoršují schopnost úspěšně se bránit. Útočník může přistoupit 

se zbraní k oběti v parku, v dopravním prostředku nebo může hrozit zastřelením 
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rukojmích. Situací, které mohou nastat, je celá řada. V každém případě hrozba vyvolá 

určitou formu strachu s řadou fyziologických projevů. Zvýší se systolický krevní tlak, 

zvýší se tepová frekvence, klesá prokrvení periferie, krev se hromadí ve velkých 

svalových skupinách, zhoršuje se jemná motorika nebo se může objevit nausea, slabost 

a další (Hošek, 2001). Z toho vyplývá, že pro neutralizaci hrozby lze nejlépe využít 

jednoduché pohyby s použitím práce velkých svalů, bez velkých nároků na silové 

schopnosti. 

Dle Sde-Ora a Yanilova (2003) probíhá proces rozpoznání události na úrovni 

CNS následovně. Nejprve dochází k působení na receptory člověka a vytvoření 

smyslovému vjemu (napadený cítí dotek zbraně, slyší kroky blížícího se útočníka, vidí 

útočníka vytahujíce zbraň). Vzruch se šíří po aferentní dráze od receptoru směrem do 

centra. Tento vjem je zpracován a vyhodnocen. Dojde-li k rozhodnutí bránit se, dochází 

k přenosu vzruchu z mozku po eferentních drahách na dané efektory, které zajistí 

lokomoci. Samotná akce má řadu dopadů na okolní prostředí. Změní se podmínky 

incidentu, pozice zúčastněných a situace se mění v boj o přežití, viz obrázek č. 2. 

Obr. 2: Reakce organismu na stav ohrožení (Sde-Or, Yanilov; 2003)

O úspěšnosti provedení obrany rozhoduje i reakční čas, kterým disponuje 

protivník. Reakční čas je doba, která uplyne od vzniku podnětu do počátku reakce na 
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podnět. Ta se pohybuje v rozmezí od 130 do 330 ms a je dána z části geneticky a z části 

ji lze ovlivnit tréninkem.

Okamžitá reakční doba závisí i na soustředěnosti, provozované činnosti a síle 

podnětu. Většina dospělých ve věku 24-28 let reaguje v čase kolem 200 ms a trénovaní 

dosahují 160 ms (Fisher, 2010). Z toho vyplývá, že při vychýlení zbraně je doba než 

střelec stiskne spoušť minimálně 200 ms, spíše však mnohem více vzhledem 

k překonávání odporu spouště, který je nastaven na 30-350 N. U spouští dvojčinných je 

odpor větší vyjma spoušti typu DAO- safe action. Nejnižší odpor je u pistolí SIG a to 

pouhých 30 N. Dalším důvodem, proč agresor obvykle nestihne včas stisknout spoušť je 

fakt, že zpravidla neočekává od vystrašené oběti jakoukoli formu odporu. Naše 

schopnosti čití ovlivňuje i okolní prostředí. Vnímání zbraně, odhad vzdálenosti, 

rozpoznání úmyslů útočníka, to vše záleží na množství světla, psychickém rozpoložení, 

směru a způsobu hrozby. 

4.4 Právní	okolnosti

Z listiny základních lidských práv a svobod vyplývá, že všichni lidé jsou si rovni 

a každý má právo na život. Kopel a kol. (2008, str. 43) k tématu říká, že každý zákon, 

mezinárodní či místní, který zakazuje použití síly, je nezbytně limitován právem na 

sebeobranu. Pokud se kdekoli na světě dostanete do situace hrozby střelnou zbraní,

žádný zákon by vám neměl zabránit hájit si svůj život a zdraví. Jedinou výjimkou je, 

pokud je hrozba legitimní (např. u policejních složek).  

Občané České republiky se zavazují jednat v souladu se zákony naší země. Jedna 

z funkcí státu je zajištění bezpečnosti a ochrana hodnot, které si stát vytyčil chránit. 

V praxi však může nastat situace, kterou je mimo jiné i hrozba krátkou střelnou zbraní, 

kdy nelze represivní úlohu státu uplatnit okamžitě. Jestliže na nás kupříkladu míří 

útočník pistolí, nemůžeme v danou chvíli volat policii. Proto v zákoně existuje institut 

nutné obrany přesně vymezený v § 29 trestního zákona. Definice zní: „Čin jinak 

trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 
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trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ (TZ ČR; hlava 3, § 29)

Negativní vymezení podmínek zákona dovoluje širší chápání a rozporuplnou 

interpretaci. Hrozba je v zákoně přímo zmíněna a v našem případě se jedná o hrozbu 

krátkou střelnou zbraní. Pokud na člověka někdo míří, pak se jedná o přímo hrozící útok 

na zájem chráněný zákonem, v tomto případě o útok na zdraví, potažmo život člověka. 

Výjimkou je jednání v rámci služebního zákroku ozbrojených složek, kdy je policista 

oprávněn použít hrozbu služební zbraní. 

Rozhodneme-li se odvrátit trvající hrozbu, pak v průběhu neutralizace jsme pod 

enormním rizikem smrtelného zranění, dokud se útočník nevzdá. Při neutralizaci tohoto 

typu hrozby je legitimní užít jakýchkoli prostředků. V době, kdy je zbraň v rukou 

útočníka, používáme jako protiútok údery na sanici, hrdlo, slabiny, oči a jiné vitální 

body. Každý z útoků je potenciálním rizikem pro zdraví nebo život útočníka. Povede-li 

se nám obranný manévr a zbraň utkví v lepším případě v našich rukách, pak není již 

možné na útočníka útočit, neboť hrozba již netrvá.

Problematické je i odvrácení hrozby v situaci, kdy se v okolí nacházejí další 

osoby. Zbraň bychom měli pokud možno odvrátit takovým způsobem, aby nebyli 

ohroženi ostatní účastníci incidentu.
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5 Společné	principy	metod	řešení	hrozby	KSZ

Na základě pozorování společných znaků jednotlivých metod řešení hrozby krátkou 

střelnou zbraní, lze nalézt některé principy, které se v metodách opakují. Ověřené 

techniky vykazují podobné způsoby kontroly zbraně, způsoby úniku z linie střelby a 

odzbrojení. Zpravidla čím je situace obtížnější k řešení, tím méně technik se nabízí a 

jsou si vzájemně velmi podobné. Ověřit úspěšnost technik by bylo možné například na 

základě četných modelových situací, ale v tréninku či výzkumu nelze nikdy navodit 

podmínky reálné hrozby.

Z izraelského institutu Wingate pro tělesnou výchovu a sport stále častěji přichází 

informace o velkoplošném testování modelových technik na probandech v základní 

vojenské službě. Tato cesta umožňuje prověřit možné scénáře chování agresora před i 

v průběhu techniky a zjistit slabiny jednotlivých metod. Lze také statisticky 

vyhodnocovat úspěšnost technik i metod nácviku. Jedná se pravděpodobně o jeden 

z mála vědeckých přístupů k problematice.

Metody založené na principech stylů Krav Maga, RBSD, Hisardut, Judo a Jiu-jitsu, 

se spoléhají na kontrolu zbraně nebo útočící ruky. Jiné druhy sebeobrany jako Split 

second survival, Systema nebo sebeobrana dle Fojtíka se spoléhá spíše na odražení 

zbraně nebo její svedení a zneškodnění samotného útočníka. Jedná se o dva zcela 

odlišné přístupy. Samozřejmě existuje mnoho dalších přístupů, které nejsou popsány 

v dostupné literatuře.

Na seminářích izraelských instruktorů jsem se setkal také s přístupem spoléhajícím 

na princip zvaný „out of battery“. Bránící se posune úmyslně závěr zbraně tlakem o tělo 

nebo rukou dozadu. Tento princip funguje jen u pistolí a je velmi účinný jako 

doplňkový v komplikovaných situacích, kdy nesmí dojít k výstřelu (hrozba prozrazení). 

Je-li závěr posunut, zbraň při stisku spouště nevystřelí. Další možností je technika 

„blinding“- zaslepení prostoru mezi kohoutem a zbraní částí ruky nebo prsty. 

Nevýhodou je, že ji nelze použít u zbraní se skrytým kohoutem. Některé techniky 

odzbrojení počítají s možností zaslepení prostoru prsty při podhmatu závěru zbraně. Pak 

je jisté, že rána ze zbraně nevyjde, neboť je narušen spouštěcí mechanismus. Tyto 
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techniky se mi nepodařilo nalézt v literatuře. Možným důvodem je, že je uchovávají 

pouze instruktoři protiteroristických jednotek pro interní použití. 

I techniky založené na společných principech mají své odlišnosti. V rámci 

jednotlivých systémů se vytváří alternativní techniky v působnosti odlišných škol a 

organizací. 

V literatuře jsem nenalezl žádnou formu dělení, proto rozdělím techniky dle vlastní 

logiky. Techniky bych rozdělil podle stupně kontroly zbraně nebo útočníka na techniky 

s primárně jednoruční kontrolou (P1), s primárně obouruční kontrolou (P2), techniky se 

sekundárně obouruční kontrolou (S2), techniky s kontrolou těla (BC) a techniky bez 

kontroly (C0). Techniky s primárně jednoruční kontrolou se soustředí na úchop 

střelecké ruky nebo zbraně a následný protiútok nebo páku. Techniky s primárně 

obouruční kontrolou volí chycení zbraně či ruky i zbraně oběma rukama a následný 

protiútok nohou do slabin nebo hlavou do nosu. Techniky se sekundárně obouruční 

kontrolou řeší situaci chycením zbraně nebo střelecké ruky, protiútokem a následným 

přidáním druhé ruky ke kontrole zbraně. Některé techniky nejsou založeny na kontrole 

zbraně, paže ani těla, spoléhají se na odražení zbraně a protiútok. 

Dle způsobu odzbrojení se dají rozdělit na páčivé a destruktivní techniky. Páčivé 

jsou takové, které využívají pákový efekt mezi hlavní a zápěstím střelce (někdy zápěstí,

loket či rameno). Destruktivní jsou ty techniky, kdy zbraň z ruky vyjímáme až po 

zničení úchopu (údery s rukou o zeď či zem, útoky na ruku jiným předmětem nebo 

rukou vlastní). Dle směru vyjmutí zbraně můžeme rozlišit odzbrojení přes palec, přes 

ukazovák, do palcové hrany nebo do malíkové hrany. Zvláštní aplikací destruktivní 

techniky je odzbrojení vyražením zbraně, obvykle úderem do karpálních šlach a hřbetu 

ruky zároveň. 

Nejsnazší směry odzbrojení jsou přes palec a ukazovák. Oba dva způsoby 

deaktivují úchop zbraně. Tyto směry však nelze použít vždy. Jestliže se incident 

odehrává v dopravním prostředku nebo nákupním centru, musíme použít směr vzhůru 

nebo směr dolů (do palcové a do malíkové hrany). Tyto způsoby odzbrojení mají jednu 

nevýhodu a to, že aktivují úchop. Útočníkova ruka klade mnohem větší odpor 

k odzbrojení než u odzbrojení do palce nebo ukazováku. 
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Rozhodneme-li se bránit, musíme počítat s takzvaným „pulling back“ reflexem. 

Mějte na paměti, že útočník nikdy nestojí o to, abyste sáhli na jeho zbraň. Ve chvíli, kdy 

chytíte zbraň nebo střeleckou ruku, útočník obvykle prudce trhne zbraní dozadu, 

přičemž na trhu se podílí celý trup. Během tohoto tahu stiskne dlaně a je-li prst na 

spoušti, pak i spoušť a zbraň může vystřelit. Pulling back reflexem (zkr. PBR) tedy 

nazýváme přirozenou reakci na snahu o odebrání zbraně z ruky útočníka. Ostré 

žebrování zbraně, mířidla a vyhazovací okénko nábojnic velmi znepříjemňuje úchop 

zbraně a její kontrolu. Velmi obtížné je kontrolovat zbraň v obouručním střeleckém 

úchopu a ještě těžší, stáhne-li útočník ruce se zbraní těsně k tělu. Technika, která je 

nacvičována staticky (útočník neklade odpor, nehýbe se), se může na první pohled zdát 

účinná. Ve chvíli, kdy se útočník cítí ohrožen, je spuštěna celá řada reflexních reakcí

(rozumějte PBR), které mají za cíl ubránit jeho život. Agresor nikdy nezůstane stát, jak 

je tomu v mnoha instruktážních videích, ale snaží se dostat zbraň pryč z kontroly 

bránícího se. Tyto okolnosti kladou mimořádné nároky na osvojení techniky, rychlost 

provedení, improvizaci.

Na základě pozorování a zkušeností z nácviku lze říci, že pokud je to možné, 

preferujeme vždy primárně obouruční kontrolu. Jedna z mála situací, kdy nelze 

primárně obouruční kontrolu využít je ohrožování s rukama staženýma k tělu útočníka. 

Tam lze využít kontrolu sekundárně obouruční. Teprve když obě ruce drží pevně zbraň 

lze hovořit o částečné kontrole linie střelby.

Dalším společným rysem technik jsou cílová místa protiútoků. Jak jsme si 

popsali výše, hrozba KSZ může být fatální, proto volíme útoky na nejcitlivější místa 

lidského těla. 

1) hlava- cílem je brada, nos nebo oči (útoky vedené dlaní i pěstí, hrozbu 

zezadu řešíme obvykle pomocí úderu loktem, hlavou nebo dlaní) 

2) hrdlo- úder pěstí, hranou mezi palcem a ukazovákem, sek hranou ruky

3) genitálie- kop, úder rukou

Všechny zmíněné útoky jsou mimořádně nebezpečné, mohou způsobit trvalé 

poškození zdraví nebo dokonce smrt. 



24

5.1 Charakteristiky	metod	řešení	hrozby	KSZ

Bez ohledu na typ situace, musí metody řešení splňovat některé charakteristiky. 

Na začátek si připomeňme, že situace hrozby KSZ je mimořádně nebezpečná, její řešení 

je riskantní za každých podmínek, ale v případě optimálního tréninku a vhodných 

podmínek je řešení proveditelné. Řekli jsme si, že z hlediska časového lze odklonění 

zbraně stihnout. Z hlediska kontroly zbraně je třeba ideální úchop a účinný protiútok. 

Všechny podmínky konfliktu kladou na metodu řešení tyto nároky:

1) bezpečnost- technika musí být relativně bezpečná a to jak pro bránícího se, tak 

pro ostatní v místě konfliktu (osoby v místě konfliktu, právní aspekty viz 

kapitola 4.4) 

2) rychlost- musí být extrémně rychlá, proveditelná v reálném čase, dříve než 

stihne útočník reagovat (úsťová rychlost kulky od 220 do 460 m/s; reakční čas 

cca 330 ms, odpor spouště 30 až 300 N)

3) jednoduchost- nesmí zaměstnávat jemnou motoriku, vzhledem 

k fyziologickým stresovým poměrům (viz kapitola 4.3)

4) univerzálnost- hodí se pro více druhů situací a pro různé somatotypy osob 

(např. běžný člověk není schopen osvojit si na dostatečné úrovni více technik,

subtilní žena nemá šanci páčit zápěstí silného muže)

5) účinnost- technika musí jednoduše fungovat ve ztížených podmínkách 

konfliktu a musí mít vysoké procento úspěšnosti

Toto jsou základní předpoklady, které by metoda měla splňovat. V některých 

případech nelze splnit všechny předpoklady. Leží-li oběť na břiše a útočník přiloží 

zbraň na zátylek, aby oběť popravil, pak nelze splnit podmínku účinnosti a bezpečnosti 
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pro ostatní osoby. Jedná se o extrémně nebezpečnou situaci a samotné řešení vyžaduje 

notnou dávku štěstí. Oběť však musí konat. 

V případě všech technik je nutné konat včas. Co možná nejdříve, ale ne 

uspěchaně. Nejprve je třeba zhodnotit situaci, získat vhodnou pozici pro obranu, a 

teprve pak znenadání zaútočit. Nejvhodnější okamžik pro zahájení akce je ve chvíli, kdy 

útočníkova pozornost neulpívá na oběti. Například ve chvíli kdy mluví, odpovídá na 

otázky, ohlíží se (Sde-Or, Yanilov, 2003). 

Na situaci lze vztáhnout starý výrok vojevůdce Sun’c (vyd. 2008, str. 15), který 

pravil: „Ačkoliv unáhlenost se v boji nevyplácí, nelze uvážlivost zaměňovat 

s otálením.“ Další myšlenka, která platí do dnes (Sun’c, 2008, str. 26): „Zabezpečit se 

proti porážce je zcela v našich možnostech, ale příležitost porazit nepřítele nám dává 

sám nepřítel.“ To by mohlo být v dnešních souvislostech přeneseně chápáno tak, že 

vytvořit podmínky pro úspěšné odklonění zbraně a její kontrolu je na nás, ale okamžik, 

kdy to lze úspěšně uskutečnit (okamžik nepozornosti) nám poskytne sám útočník. 

Wolf (1985) uvádí, že útočník s pistolí se cítí přehnaně sebejistý, má pocit, že má 

oběť úplně pod kontrolou. Neváhá přistoupit těsně k napadenému, poručit mu zvednout 

ruce a sám oběť okrást. Fojtík (1980) zdůrazňuje, že obránce nesmí žádným způsobem 

dát najevo svůj záměr.

5.2 Kategorizace	způsobů	ohrožování

K hrozbě KSZ může dojít z mnoha různých směrů a za různých okolností. 

Rozlišujeme její řešení v profesní sebeobraně, kde je cílem útočníka zpacifikovat a

zadržet, a také v osobní sebeobraně charakteristické útěkem nebo přivoláním pomoci. 

Dle směru, odkud zbraň hrozí, rozlišujeme čelnou hrozbu, bočnou hrozbu, hrozbu ze 

zálohy. Podle toho, na koho zbraň v situaci směřuje, se dělí řešení hrozby na zásah 

v zájmu osobní ochrany a zásah v zájmu ochrany třetí osoby (případně VIP). 



26

6 Metody	řešení	hrozby	krátkou	střelnou	zbraní

V následující kapitole vytvořím přehled základních metod, jejich popis a 

hodnocení. 

6.1 Hrozba	čelná,	střední	pásmo	

Metoda řešení této hrozby se používá nejčastěji jako demonstrativní, patří mezi 

nejběžnější způsoby hrozby. Lze na ní předvést všechny základní principy. Střední 

pásmo pro hrozbu zbraní je od loktu volně spuštěné paže zhruba po krk. Některé 

metody používané pro střední pásmo je možné použít pro jiná pásma.

Popis situace: Útočník drží pistoli v pravé ruce napnuté paže a míří na střední 

pásmo. Hlaveň je na dosah bránícího se. 

6.1.1 Krav	Maga	(KMG,	IKMF,	KMHZ,	KM	Worldwide)	

Sde-Or a Yanilov (2003);  Levin a Hoover (2009); Haim Zut (seminář, 2013) aj.

1. Ruce volně spuštěny, vystřelit ruku přímo k hlavni, vytočení se v bocích 

(obrana tělem), stisknout hlaveň a tlačit zbraň směrem k útočníkovi a dolů

2. s výkrokem zasadit útočníkovi úder pěstí do brady či hrdla (viz obr. 3)

3. podhmatem chytit zbraň druhou rukou za závěr (s různou mírou pootočení) 

4. odzbrojit, vzdálit se 
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Obr. 3:  Krav Maga- řešení hrozby KSZ, odklonění a protiútok

Tab. č. 1- Krav Maga- hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: sekundárně obouruční 

Místo kontroly: zbraň (hlaveň/závěr)

Reakce na PBR: pohyb vpřed

Klady metody: + hodí se pro více typů situací, nevyžaduje příliš síly, počítá se 

zaslepením kohoutu, u pistole nedovoluje další výstřel

Zápory metody: - nehodí se pro revolvery větší ráže, neboť je nelze za hlaveň či 

rám zbraně při výstřelu udržet. Reakce na PBR je nedostatečná

Agresivní útočník může trhem získat úplnou kontrolu nad zbraní 

nebo se sám obránce ztrátou rovnováhy dostane do linie střelby. 

Přepracování m.: - zaměnit za primárně obouruční kontrolu (přidat podhmat 

okamžitě po vychýlení zbraně a těla z linie střelby), technika se 

užívá u obouručního držení zbraně
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Hodnocení: Metody řešení čelné hrozby založené na principech Krav Maga jsou 

mimořádně spolehlivé, snadné na naučení a prověřené praxí. Jedním 

z největších benefitů je možnost zaslepení kohoutu při provádění 

techniky (u zbraní s kohoutem mimo tělo zbraně). V tomto případě 

nehrozí zranění nebo smrt ostatních zúčastněných, neboť zbraň při stisku 

spouště nevystřelí. Odzbrojení pomocí této metody není náročné na sílu 

ani koordinaci. Nevýhodou je, že při sekundárně obouruční technice má 

útočník čas zbraň stáhnout zpět. Nelze se stoprocentně spolehnout na 

protiútok a jeho úspěšnost. Některé systémy jako například KM Street 

defense tento nedostatek odstraňují pomocí primárně obouruční kontroly. 

U prve uvedených systémů Krav Maga se primárně obouruční kontrolou 

řeší hrozba, při které útočník drží zbraň oběma nataženýma rukama. 

6.1.2 Judo,	Jiu-jitsu,	Hisardut	(IJF,	IJJF)

Rýč, Petrů (2008); Lebeda (1979); Wolf (1985); Hanover (2008) 

1. ruce jsou volně spuštěny nebo zdviženy vzhůru na přání agresora, výkrok z linie 

útoku, pravá obráncova ruka chytá ruku držící zbraň a druhá zápěstí útočníkovy

ruky (viz obr. 4)

2. tlak dovnitř- odzbrojení přes palec (možnost srazit pákou útočníka k zemi) 

3. vzdálení se, pokyny, pomoc
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Obr. 4: Provádění techniky systému Hisardut (Hanover, 2008)

Tab. č. 2: Judo, Jiu-jitsu, Hisardut- hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: primárně obouruční

Místo kontroly: hlaveň zbraně/hřbet ruky

Reakce na PBR: odzbrojovací manévr (do palce)

Klady metody: + při zahájení páčení vylučuje PBR

Zápory metody: - bez navolnění vyžaduje poměrně hodně síly a precizní technické 

provedení

Přepracování m.: přidat na začátku páčení silný kop do genitálií tak, aby například 

žena byla schopna vyjmout zbraň z ruky silnějšího muže

Hodnocení: Techniky uvedených systémů se navzájem velmi podobají. Jsou 

založeny na páčení zápěstí střelce, což způsobuje uvolňování 

úchopu a případný pád útočníka na zem. Tato metoda není příliš 

vhodná pro civilisty začátečníky, ale při dostatečném zvládnutí je 
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velmi účinná. U některých systémů (Hisardut) se doporučuje kop 

do slabin pro navolnění při zahájení páčení. Během páčení míří 

zbraň do vzduchu, do země nebo na útočníka, čili neohrožuje 

ostatní zúčastněné.

6.1.3 RBSD- reality	based	self-defense	

Jim Wagner (2008)

Celá technika viz obr. 5. 

1. ruce volně spuštěny, pravá chytá odspodu zbraň, levá drží ruku útočníka těsně 

za zbraní

2. tlakem směrem do palcové hrany udeřit útočníka zbraní do obličeje

3. vytrhnout zbraň 

4. udeřit útočníka zbraní

5. ústup
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Obr. 5: Odzbrojení dle RBSD- (Wagner, 2008)

Tab. č. 3: RBSD - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: primárně obouruční 

Místo kontroly: hlaveň zbraně/zápěstí

Reakce na PBR: tlak směrem proti obličeji útočníka

Klady metody: + okamžitá obouruční kontrola zbraně
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Zápory metody: - kontrola zbraně zbytečně velmi blízko hlavy; antiPBR vyžaduje 

velkou sílu bránícího se; náraz zbraní nezaručuje, že pistole 

zůstane v ruce bránícího se; tlak do palcové hrany aktivuje úchop

Přepracování m.: přidat silný kop do genitálií útočníka neprodleně 

po zaujetí obouruční kontroly

Hodnocení: Technika RBSD pro řešení čelné hrozby KSZ je příkladem 

upravené techniky, která má celou řadu nedostatků. Kontrola 

zbraně probíhá zbytečně blízko obráncova obličeje a uší. Obránce 

napomáhá PBR útočníka a při sebemenší snaze útočníka 

o vytrhnutí zbraně směřuje hlaveň ve směru bránícího se. Úder 

zbraní do útočníka často způsobí narušení vlastního úchopu 

případně ztrátu zbraně. Technika je ukázkou nepovedené snahy 

o originalitu. Navíc se nejedná o univerzální techniku, protože při 

hrozbě v nižším pásmu nelze chytit hlaveň podhmatem, vzhledem

k biomechanickým specifikům člověka.

6.1.4 Split	second	survival

Cheng (2009)

Následující technika viz obr. 6.

1. odklonění zbraně levou rukou, obrana tělem vlevo vpřed, sliding levou 

podél střelecké ruky, pravá útočí na krk

2. kontrola útočníkova krku a hlavy

3. stažení útočníka na zem

4. scan ostatních účastníků, útěk
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Obr. 6: SSS- Řešení hrozby KSZ 

Tab. č. 4: Split second survival - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: kontrola těla útočníka

Místo kontroly: krk/hlava

Reakce na PBR: žádná

Klady metody: + žádné

Zápory metody:      - obránce nekontroluje zbraň, útočník může zamířit i za sebe a střelit 

bránícího se
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- útočník může během pádu vystřelit v jakémkoli směru a zranit 

nebo zabít zúčastněné osoby

Přepracování m.: nelze zefektivnit bez rozsáhlých změn

6.1.5 Musado

Vágner (2009)

1. odklonění zbraně a uchopení zbraně pravou rukou, obrana tělem výkrokem 

vlevo (viz obr. 7)

2. kontrola zbraně pravou a následně střelecké ruky levou rukou obránce

3. pákový efekt- odzbrojení do palce (viz obr. 8)

4. pokyny, kontrola

Obr. 7: MUSADO- Obrana tělem/úchop Obr. 8: MUSADO-Páčení zbraně do palce

(Vágner, 2008) 

Tab. č. 5: Musado - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: primárně obouruční

Místo kontroly: hřbet ruky-zápěstí/hlaveň zbraně

Reakce na PBR: odzbrojení (páčení do palce)
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Klady metody: + obouruční kontrola, dobrá kontrola linie střelby

Zápory metody:         - kontrola ve dvojkovém rytmu (zpoždění- šance pro PBR) 

Přepracování m.: obouruční kontrola v 1,5 rytmu 

Hodnocení: Kontrola podle instruktorských manuálů probíhá ve dvojkovém 

rytmu. Zpoždění poskytuje prostor pro PBR útočníka a okamžitá 

kontrola jednou rukou je nedostatečnou ochranou. Technika by 

musela probíhat v 1,5 rytmu nebo 1 rytmu, aby byla účinná, i 

přesto by nevylučovala úspěšnost vytrhnutí pomocí silného PBR. 

6.1.6 MACMAP

Shusko (2013)

1. odklon ruky obráncovou levou rukou v oblasti zápěstí (obr. 9), obrana 

tělem, kontrola zbraně pravou rukou

2. pákový efekt-odzbrojení do palce (obr. 10)

3. ústup, pokyny

Obr. 9: MACMAP: Obrana rukou/tělem Obr. 10: MACMAP: Odzbrojení do palce
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Tab. č. 6: MACMAP - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: primárně obouruční

Místo kontroly: zápěstí/hlaveň zbraně

Reakce na PBR: odzbrojení

Klady metody: + snadné odzbrojení, obouruční kontrola

Zápory metody:        - nedostatečná ochrana před PBR; riskantní pro ostatní zúčastněné

Přepracování m.:       přidání kopu do slabin před páčením, provedení ve sklonu zbraně

Hodnocení: Metoda systému MACMAP pro čelnou hrozbu KSZ je velice 

podobná metodě systému MUSADO. Vyjmutí zbraně pomocí 

páčení do palcové hrany je velice efektivní, stejně tak základní 

obrana rukou a tělem. Stejně jako předchozí technika nepočítá 

tato příliš s PBR a spoléhá se na rychlé vyjmutí zbraně z ruky 

útočníka.

6.1.7 Kenpo

Downey (2012)

Postup odzbrojení viz obr. 11.

1. odklonění zbraně 

2. kontrola ruky se zbraní oběma rukama obránce

3. pákový efekt a sražení na zem

4. odzbrojení

5. útěk
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Obr. 11: Kenpo: řešení čelné hrozby krok za krokem 

Tab. č. 7: Kenpo - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: primárně obouruční 

Místo kontroly: zápěstí

Reakce na PBR: odzbrojení

Klady metody: + obouruční kontrola

Zápory metody: - vyžaduje značnou sílu a preciznost 

Přepracování m.: přidání kopu do genitálií na začátku páčení

Hodnocení: Metoda je velmi podobná těm, které vychází z judo a jiu-jitsu. Na 

začátku páčení lze pro snazší odebrání přidat kop do slabin. 

Metoda není vhodná pro začátečníky.

6.1.8 Systema

Ryabko (2013), Lavrov (2013)

1. obrana tělem, tlak těla obránce na zbraň ze strany 

2. obráncova ruka podhmatem a tlakem na karpální šlachy pomůže odzbrojit o tělo
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3. druhá ruka pomocí tlaku trupem vyjme přes palec zbraň z ruky útočníka

Tab. č. 8: Systema - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: primárně jednoruční

Místo kontroly: přítlak na karpální šlachy

Reakce na PBR: žádná

Klady metody: + obrana tělem

Zápory metody: - nepočítá s PBR; obrana tělem je bez obrany rukou příliš pomalá

Přepracování m.: nelze bez velkých zásahů přepracovat

Hodnocení: Jedná se o naprosto neprověřenou metodu, která ani v nejmenším 

nepočítá s reakcí útočníka. Obrana tělem bez obrany rukou trvá 

velmi dlouho a útočník může stisknout kdykoli spoušť. Metoda je 

účinná pouze v případě modelového útoku bez pohybu útočníka i 

zbraně, bez PBR. 

6.1.9 Ostatní	přístupy

např. Fojtík (1980)

Postup odzbrojení viz obr. 12.

1. odrazit zbraň stranou, zaútočit dlaní

2. prudce zaútočit kolenem

3. utéci 
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Obr. 12: Fojtík- řešení hrozby KSZ

Tab. č. 9: Fojtík - hrozba zbraní zepředu- kategorizace

Název metody: hrozba zbraní zepředu (dosah) 

Typ kontroly: bez kontroly 

Místo kontroly: žádné

Reakce na PBR: žádná

Klady metody: + žádné

Zápory metody: - nepočítá s PBR; útočník může mířit kamkoli 

Přepracování m.: nelze bez velkých zásahů přepracovat

Hodnocení: Konstrukt techniky dle Fojtíka je mimořádně riskantní a nesplňuje 

žádný ze základních požadavků na bezpečnost a účinnost metod 

řešení hrozby KSZ.
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7 Metodika nácviku	řešení	hrozby	KSZ

Výuka řešení hrozby KSZ je vzhledem k závažnosti situace v reálných podmínkách 

a možným následkům neúspěšného pokusu mimořádně zodpovědná činnost. V literatuře 

(Sde-Or, Yanilov; 2003) se uvádí pouze nácvik techniky metodou po částech. Na 

základě zkušeností a ověřování úspěšnosti tréninkových metod u svých studentů jsem 

sestavil metodiku nácviku technik řešení hrozby KSZ.

1. krok- seznámení s problematikou- Představení střelných zbraní typu revolver 

a pistole, „osahání“ zbraní, vysvětlení principů fungování a odlišností 

v odzbrojování. Popsání modelových situací, přístupů a řešení. Vysvětlení 

postupu po incidentu, manipulace se zbraní po jejím odebrání atd. Tento krok 

lze rozložit do více lekcí. Nejprve sdělíme studentům nejdůležitější informace 

nutné pro bezpečné odebrání zbraně, teprve v pokročilém stádiu výcviku se 

věnujeme některým méně pravděpodobným scénářům a postupům. Během 

každého kroku by měl být vytvořen prostor pro dotazy. 

2. krok- osobní zkušenost- Student drží pevně závěr zbraně ze strany v napnuté 

paži, instruktor vystřelí. Obránce nepoužívá chránič sluchu. Tento test vyžaduje 

návštěvu střelnice nebo užití slepých nábojů ve výcvikových prostorech. Test se 

opakuje s pistolí a revolverem ráže 9 mm nebo nižší. Pozor! Držení závěru 

revolveru ráže vyšší než 9 mm při výstřelu může způsobit poranění ruky. U

nižší ráže způsobuje bolest a velmi nepříjemné subjektivní pocity. Bez osobní 

zkušenosti s reálným výstřelem je nácvik neúplný a student má při držení reálné 

zbraně bez předchozí zkušenosti tendenci zbraň při výstřelu pustit, což může 

být v reálné situaci fatální. 

3. krok- ukázka a vysvětlení- Instruktor předvede celou situaci s figurantem 

v plné rychlosti. Poté stejnou techniku zopakuje několikrát z různých směrů 

pohledu studentů tak, aby si mohli vytvořit co nejdetailnější představu. Vše 

ukáže i velmi pomalu. Uzlové body techniky vždy zdůrazní. Instruktor rozdělí 

studenty a vysvětlí formu nácviku. 
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4. krok- nácvik metod řešení hrozby- Začátečníci mají přesně určeno co, kdy 

a jak mají dělat. Instruktor podává zpětnou vazbu o správnosti provedení. Pro 

začátečníky lze celou techniku rozfázovat a trénovat ji po částech. V první fázi 

nácviku je útočník pasivní, zbraň míří na obránce a ten začíná svou obranu. 

Bohužel výcvik u většiny instruktorů touto fází končí. Reálná situace je však 

odlišná. Proto postupujeme do druhé fáze. Útočník projevuje emoce. Je 

nervózní, ohlíží se, je verbálně agresivní a mírně pohybuje zbraní. Uchopit 

zbraň nebo ruku útočníka je výrazně těžší než v první fázi. Ve třetí fázi 

nastupuje výrazná agresivita a těkavost útočníka. Agresor pohybuje zbraní, 

strká do obránce, fackuje ho, tahá za vlasy či oděv, snaží se aktivně prohledávat 

napadeného. Čtvrtou a poslední fází nácviku je řešení hrozeb za změněných 

podmínek. Např. je-li obránce zraněn, musí řešit hrozbu za pomoci jedné ruky, 

je-li spoután, pak řeší se spoutanýma rukama, je-li v některé méně výhodné 

poloze (leh, sed, klek) atd. Ve všech fázích aplikujeme 4 druhy drillů (Levine, 

Hoover; 2009) které mají napomoci přiblížit se realitě konfliktu. 

a) drilly zaměřené na agresivitu- Jsou drilly, při kterých je student nucen 

z klidného a odevzdaného postoje během vteřiny přepnout svůj mindset na 

řízenou agresivitu, aplikovat techniku a bránit s nasazením všech 

mentálních sil svůj život.

b) drilly zaměřené na únavu- Mimořádně přínosné drilly pro zlepšení 

techniky, které se zřídka kdy používají. Student je přiveden na samou 

hranici svých fyzických možností a v tomto stavu vyčerpání a svalové 

únavy aplikuje obranné metody. Tento postup lze někdy zaměnit za drilly 

na odhodlání tzv. determination drills. 

c) drilly zaměřené na stres- Stresové drilly mají navodit pocity úzkosti, 

strachu a nejistoty, které nastávají při reálných situacích, a naučit se je 

zvládat s chladnou hlavou. Ve stresu dělá člověk z počátku mnohem více 

chyb, ale postupně dochází ke zlepšování. 
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d) drilly zaměřené na rozpoznávání- Tyto drilly náročné na percepční 

schopnosti mají za cíl naučit studenta okamžitě rozpoznat hrozbu, 

vyhodnotit jí a zvolit správnou reakci. Jsou zaměřené jak na rozpoznávání 

typů zbraní, tak na preventivní scanování potenciálních útočníků.

5. krok- prohlubování znalostí a proměnlivé podmínky- Systematickým a 

cíleným tréninkem se u studentů dříve či později dostáváme do fáze, kdy 

v podmínkách tělocvičny zvládají řešení většiny běžných hrozeb. Tím, ale 

opravdu efektivní trénink nekončí. V tuto chvíli přichází čas pro tzv. změněné 

podmínky – angl. disruptive environments (Haley, 2013). Tento specializovaný 

výcvik určený pro vysoce pokročilé studenty zahrnuje řešení hrozeb KSZ 

v prostředí města, lesa, dopravních prostředků, lowlight prostředí, ve vodě, 

s kluzkýma rukama a mnoho dalších. Tato forma výcviku je určena především 

pro členy speciálních vojenských a policejních jednotek či agentů. Vždy je 

potřeba nejprve naplnit požadavky na obranu jedince svépomocí, teprve pak je 

možné pokročit k nácviku ochrany 3. osoby. Tzv. 3rd party protection je 

posledním stupněm výcviku hrozeb KSZ. Student se učí řešit situace, kdy je 

v jeho blízkosti ohroženo rukojmí nebo jiná osoba.

7.1 Postup	po	odzbrojení

V literatuře věnující se tématu hrozby KSZ není věnováno příliš prostoru 

postupu po odzbrojení útočníka. Většinou se omezují instrukce na podávání 

příkazů útočníkovi, volání policie či útěk. Pokročilý student by však měl důkladně 

hodnotit situaci a reagovat adaptivně. Předpokládejme, že útočník přistoupil 

s KSZ k oběti a pod pohrůžkou vyžadoval peníze či cennosti. Obránce úspěšně 

odebere útočníkovi zbraň. 

Mohlo se jednat o revolver nebo poloautomatickou pistoli.
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a) revolver- při odzbrojovací technice v naprosté většině případů nelze udržet 

buben, zbraň tedy může vystřelit opakovaně, po odzbrojení se vzdálíme a 

zbraň nabijeme natažením kohoutu, ujistíme se, že útočník je na svém místě 

a zascanujeme (360°), voláme policii (civil) nebo zajistíme útočníka (army, 

policie). Pokud máme vlastní zbraň (osobní, služební) a dovoluje-li to 

situace, používáme ji přednostně. 

b) poloautomatická pistole- držíme-li při odzbrojovací technice závěr zbraně, 

nedojde při výstřelu k vyhození nábojnice, cyklus zbraně se přeruší a není 

natažen nový náboj do komory, zbraň není schopna znovu vystřelit. Závadu 

na zbrani odstraníme doražením zásobníku, který se může při odzbrojovacím 

manévru snadno uvolnit, zatažením a vypuštěním závěru natáhneme nový 

náboj do komory. Získáme odstup od protivníka, odstraníme závadu na 

zbrani. Zascanujeme (360°) a dáváme pokyny. Postup, který následuje, je 

stejný jako u revolveru.
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8 Závěry

Řešení hrozby krátkou střelnou zbraní je v oblasti osobní i profesní sebeobrany 

velmi důležitá dovednost, vzhledem k četnosti výskytu zbraní potažmo trestných činů 

za použití KSZ. V případě odborného výcviku za použití efektivních technik, může být 

provedení obrany velmi rychlé, relativně bezpečné a s vysokou procentuální úspěšností. 

Problém nastává při nácviku nevyhovujících technik. Obránce může jejich aplikací 

způsobit škodu na zdraví či majetku ostatních zúčastněných osob nebo jim dokonce 

přivodit smrt. Jak jsme se přesvědčili výše, mnoho z těchto technik je popsáno 

v literatuře. 

Při výcviku technik je třeba přiblížit se co nejvíce reálným situacím za 

předpokladu, že prioritou zůstává ochrana zdraví cvičenců. Toho lze dosáhnout 

například úvodním nácvikem držení hlavně reálné zbraně během výstřelu. Zkušeností 

tohoto rázu odbouráváme stres z neznámého. V reálné situaci se může obránce leknout 

výstřelu i při dobře provedeném odchýlení zbraně, a při uvolnění hlavně mu hrozí smrt. 

Tento postup není zmíněn v žádném zdroji, který jsem měl možnost prostudovat. 

Metodika výcviku, která má mimořádný vliv na úspěšnost provedení obrany v reálném 

konfliktu, je zařazena většinou jako okrajové téma. 

Metody řešení hrozby KSZ nejsou systematicky rozděleny, pojmenovány, ani 

neexistuje názvosloví, které by takový popis umožňovalo. Výše jsem se pokusil metody 

rozdělit do základních skupin podle společných kritérií. Popsal jsem metody 

charakteristické stupněm kontroly zbraně či útočníka, metody dle reakce na pulling-

back reflex, metody dle směru a způsobu odzbrojení a další. Uvedl jsem příklad 

hodnocení metod dle obecných kritérií a navrhl jsem nápravu některých aspektů. 

V praxi by bylo užitečné určitou systematiku zavést. Úkolem akademických institucí 

by mělo být vymícení metod, které mohou být nebezpečné pro obránce i pro ostatní 

zúčastněné osoby, nebo alespoň veřejně zaujmout nesouhlasné stanovisko na základě 

dalších výzkumů, jež je třeba v problematice uskutečnit.
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