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Abstrakt 

Název:  Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí  

Cíle:  Cílem práce je jednak definování rizik vyplývajících z povahy tzv. 

pomáhajících profesí a také zjištění možností jejich přípravy k 

minimalizaci tohoto rizika. Hlavním cílem této práce je pak zpracování 

výukového programu, podle něhož bude realizován výcvik klientů z řad 

těchto pracovníků, kteří se z povahy práce často dostávají do situací, v 

nichž čelí útokům nejenom na výkon profese, ale také na jejich zdraví či 

život. 

Metody:  Identifikace rizik a možností přípravy cílových skupin byla provedena 

pomocí analýzy dostupných zdrojů a průzkumným šetřením, provedeným 

se zástupci cílových skupin. 

Výběr nejvhodnějších taktických a strategických řešení, obranných 

technik, tréninkových metod a pedagogických postupů byl proveden po 

rešerši dostupných zdrojů v oblasti řešení rizikových situací, sebeobrany, 

psychologie, práva, sociální komunikace a pedagogiky. Průběžná 

verifikace a modifikace výukového programu probíhala kontinuálně 

během pilotních výcviků s cílovými skupinami a konzultací s odborníky 

v dané oblasti. 

Konečná verifikace účinnosti vytvořeného systému byla řešena jednak 

akreditací příslušných ministerstev, pod která spadají cílové skupiny, a 

zejména pak kritickým zhodnocením přizvanými konzultanty.   

Výsledky:  Po definici rizik a zjištění možnosti přípravy cílových skupin byl 

zpracován výukový program, který je akreditován příslušnými 

ministerstvy a zařazen jako kurz v programu celoživotního vzdělávání na 

Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 

Klíčová slova: riziko, konflikt, napadení, pomáhající profese, sociální pracovník,  

  výcvik, výuka, příprava, obrana 



 

 

Abstract 

Title:   The basics of self-defense for helping professions  

Goals:   The goal of this work is to define risks arising from the nature of the 

helping professions and to find out possibilities leading to minimization 

of these risks. The main goal of this work is to develop a training 

program for clients who face attacks not only on the performance of their 

profession but also on their life or health.  

Methods:  The identifying of risks and oportunities for target group  training was 

performed  using analysis of available resources and using exploratory 

investigation carried out with target group representatives. 

Selecting the most appropriate tactical and strategic solutions, defensive 

techniques, training methods and pedagogical procedures has been 

conducted  by facts research   in accessible resources in dealing with 

risky situation, self-defence, psychology, law, social communication and 

education.The verification and the modification of the training 

programme ran continuously during the test training with target groups 

and through consultations with experts in certain field. 

The final verification of the effectiveness of the created system was 

solved partly by the accreditation of relevant ministry to which 

competency the target groups belong and especially by the critical 

evaluation of invited consultants. 

Results:  After defining the risks and investigation training target groups 

possibilities,  the education programme has been elaborated. The 

programme  is accredited by relevant ministry and it is classified as a 

course in the Lifelong Learning Programme at the University of Hradec 

Králové. 

Key words:  risk, conflict, attack, helping professions, social worker, training, 

teaching, preparation, defense  
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1  Úvod 

Rigorózní práce vychází z aktuálních společenských potřeb v oblasti prevence 

kriminality a zabývá se možnostmi řešení rizikových (bojových, sebeobranných) situací, 

při nichž útočník ohrožuje jedince na životě, zdraví či majetku. Jejím hlavním cílem je 

zpracování výukového programu, který bude k dispozici zájemcům o tuto problematiku 

zejména z řad pracovníků, kteří se z povahy práce často dostávají do situací, v nichž čelí 

útokům nejenom na výkon profese, ale také na jejich zdraví či život. Pomůže jim 

orientovat se v nejzákladnějších principech řešení rizikových situací a přispěje tak ke 

zvýšení jejich právního vědomí a zvýšení připravenosti na zajištění jedné z 

nejzákladnějších lidských potřeb, tedy potřeby bezpečí a jistoty.  

Ve výukovém programu budou systematizovány poznatky v problematice sebeobrany z 

pohledu psychické, taktické, fyzické a technické připravenosti. Program bude vycházet 

z možností, které v této oblasti nabízí české trestní právo a z možností a potřeb cílových 

skupin. V úvodní (metodické) části se stanoví výzkumný problém, cíle, úkoly a 

metodika práce. V teoretické části se nejprve definují rizika práce cílových skupin a 

zmapují se možnosti přípravy těchto pracovníků v České republice i zahraničí. Poté se 

teoretická část zaměří na analýzu a výběr nejvhodnějších pramenů k sestavení 

výukového programu. Vybrané poznatky budou spolu s vlastními zkušenostmi autora, 

praktickými poznatky získanými při pilotních výcvicích a po konzultacích s odborníky 

v dané oblasti následně systemizovány do uceleného výukového programu a do 

závěrečné prezentace rigorózní práce. 

 

2  Metodika 

2.1  Výzkumný problém 

V současné době často dochází k útokům na pracovníky tzv. pomáhajících profesí, kteří 

se z povahy práce mnohokrát dostávají do situací, v nichž čelí k útokům nejenom na 

výkon profese, ale také na jejich zdraví či život. Přicházejí do kontaktu s lidmi, jejichž 

aktuální tíživá situace, případně nepřizpůsobivý životní styl namísto pozitivní odezvy 

vyvolávají negativní a útočné reakce, zaměřené proti těmto pracovníkům. Ti jsou sice 
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profesionály ve svých profesích, ale většinou u nich chybí právní vědomí v oblasti 

obrany tzv. svépomocí, tedy o institutech nutné obrany či krajní nouze. Podobně jako u 

většiny společnosti u nich stále přetrvává mýtus, že se v případě napadení vůči 

útočníkovi nemohou účinně bránit. Z tohoto přesvědčení pak pramení nejistota a strach 

z případného trestního postihu za případnou obranu, což bývá hlavním zdrojem 

psychického bloku, jenž brání napadeným lidem k obraně svých oprávněných zájmů. 

Stejně tak u nich většinou chybí znalosti, týkající se racionálního řešení těchto 

rizikových situací.  

Tito pracovníci (ať už v oblasti sociální práce či pedagogických profesí) by na ochranu 

svého zdraví a života měli procházet systematickým výcvikem, který je co nejlépe 

připraví na řešení podobných rizikových situací. Bohužel v současné době příprava 

uvedených cílových skupin v této oblasti stále není nijak systémově řízena a v případě, 

že se této přípravě některé vzdělávací subjekty věnují, jedná se o jejich vlastní 

iniciativu, která není nijak jednotně řízena a nezakládá se na žádných standardech či 

směrnicích určených odpovědnými institucemi. V některých krajích, k nimž patří také 

Královéhradecký kraj, je možnost přípravy těchto pracovníků omezena pouze na 

čerpání informací z tištěných či internetových zdrojů. 

 

2.2  Stanovení cílů 

Prvním cílem práce je definice rizik vyplývajících z povahy výkonu práce tzv. 

„pomáhajících profesí“, dále pak zmapování možností jejich přípravy v současnosti a 

také stanovení nejvhodnějších postupů a způsobů, kterými lze těmto rizikům 

předcházet, minimalizovat je a v případě jejich vzniku je vhodným způsobem řešit. 

Hlavním cílem práce je vytvoření výukového programu, který bude řešit realizaci jejich 

výcviku v Královéhradeckém kraji. Program bude vycházet z potřeb a možností těchto 

cílových skupin a budou v něm systematizovány poznatky v problematice sebeobrany z 

pohledu psychické, taktické, fyzické a technické připravenosti. Tyto poznatky budou 

vycházet z možností, které v této oblasti nabízí a vymezuje české trestní právo.  
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2.3  Stanovení úkolů  

1a) Provedení šetření mezi pracovníky tzv. pomáhajících profesí se zaměřením na 

definici rizik vyplývajících z jejich práce, identifikaci jejich potřeb a možností při řešení 

rizikových situací a také ke zjištění možností jejich výcviku. 

1b) Zjištění současného stavu v oblasti vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v 

Královéhradeckém kraji ve vztahu k možnostem řešení rizikových situací. Analýza a 

komparace jednotlivých výukových programů s požadavky a potřebami cílových 

skupin.  

2) Stanovení metodiky, výstupů a způsobu verifikace práce (výukového programu). 

3a) Rešerše vhodných zdrojů v oblasti řešení rizikových situací, sebeobrany, 

psychologie, práva, sociální komunikace a pedagogiky.  

3b) Konzultace s odborníky v dané oblasti (právo, psychologie, sociální komunikace, 

sebeobrana, pedagogika). 

3c) Pilotní výcviky - výběr nejvhodnějších strategických řešení a taktických postupů při 

řešení rizikových situací, nejvhodnějších obranných technik, tréninkových metod a 

pedagogických postupů. 

4) Vytvoření uceleného výukového programu (dále VP), v němž bude vhodnou formou 

řešena teoretická výuka a navazující praktický nácvik racionálního řešení rizikových 

situací. 

5) Verifikace účinnosti VP.    

6) Vytvoření konečné podoby VP. 

7) Vytvoření závěrečné prezentace rigorózní práce. 

 

2.4  Stanovení metodiky, výstupů a verifikace 

V teoretické části práce se v první etapě identifikují rizika vyplývající z povahy práce 

cílových skupin, definují se potřeby a možnosti jejich výuky, porovnají se s realitou 

jejich přípravy v současnosti a stanoví se úkoly, podmínky a metody, které by měla 

výuka skutečně splňovat. Po provedené rešerši dostupných zdrojů a konzultacích s 

odborníky z dané oblasti se provede výběr nejvhodnějších pramenů k vytvoření 
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teoretického rámce zamýšleného projektu. Po definici možnosti k řešení rizikových 

situací budou vybrané poznatky spolu s vlastními zkušenostmi autora a za pomoci 

přizvaných konzultantů následně ve výsledkové části systemizovány do uceleného 

výcvikového programu. 

Ke splnění vytýčených úkolů budou využity následující metody: 

1) Identifikace rizik bude provedena pomocí analýzy dostupných zdrojů a průzkumného 

šetření provedeného se zástupci cílových skupin. 

2) Definice současné úrovně a možnosti jejich přípravy se spolu s identifikací potřeb 

cílových skupin uskutečnění pomocí analýzy dostupných zdrojů a rozhovory s jejich 

zástupci, provedenými během pilotních výcviků. 

3) Rešerše dostupných pramenů bude provedena pomocí analýzy, komparace a selekce 

vhodných zdrojů v oblasti řešení krizových situací, sebeobrany, psychologie, práva, 

sociální komunikace a pedagogiky při současné konzultaci s odborníky v dané oblasti. 

4) Průběžná verifikace a případná modifikace vybraných taktických a strategických 

řešení, nejvhodnějších obranných technik, tréninkových metod a pedagogických 

postupů bude průběžně probíhat během pilotních výcviků s cílovými skupinami. 

5) Konečná verifikace účinnosti vytvořeného systému pomocí bude řešena jednak 

akreditací příslušných ministerstev, pod která spadají cílové skupiny, a zejména pak 

pomocí kritického zhodnocení přizvanými konzultanty v dané oblasti. Konzultanti 

nejprve specifikují cíle, které by měl výukový program z jejich hlediska splňovat, a po 

průběžných konzultacích při jeho zpracování následně provedou závěrečné 

vyhodnocení. Toto hodnocení využije škálu „1) zcela vyhovuje 2) vyhovuje s drobnými 

připomínkami 3) vyhovuje s výhradami 4) nevyhovuje“. Kritérium úspěšnosti 

výukového programu je stanoveno tak, že pokud jej konzultanti zhodnotí pomocí stupňů 

1 až 2, bude program považován za dostatečně kvalitní, vycházející z reálných 

možností, legislativy a odpovídající potřebám praxe.  

6) Výcvikový program bude realizován pomocí výcviků, skládajících se jednak z 

teoretické přednášky, při níž bude využito metodického kompletu, PowerPointové 

prezentace a videoukázek a navazujícího praktického výcviku. 
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3  Teoretická část 

3.1  Popis cílové skupiny  

Výukový program, který je hlavním cílem rigorózní práce, je určen převážně 

pracovníkům, kteří se z povahy jejich práce dostávají do častého kontaktu s jinými 

lidmi, vstupují do jejich životů a ovlivňují či usměrňují jejich chování. Mohou se tak 

dostat do situací, v nichž kvůli výkonu svojí profese čelí k útokům nejenom na její 

výkon, ale často také na jejich zdraví či život. Zejména se jedná o pracovníky tzv. 

pomáhajících profesí a to pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ale 

například i pedagogické pracovníky (vychovatele školských zařízení, speciální 

pedagogy apod.). Cílová skupina tohoto výukového programu je tedy velice široká a 

jsou v ní zastoupena obě pohlaví, široké věkové skupiny, a lidé s velice odlišnými 

fyzickými dispozicemi.  

 

3.1.1  Definice rizik práce cílových skupin 

3.1.1.1  Situace ve světě 

Rizikem vyplývajícím z povahy profese pomáhajících pracovníků se zejména kvůli 

zvyšujícímu se počtu útoků zabývá stále více autorů a institucí. Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košicích v roce 2013 uspořádala mezinárodní elektronickou vědeckou 

konferenci, zaměřenou na prevenci klientského násilí a také na přípravu sociálních 

pracovníků. Výsledkem této konference je sborník příspěvků účastníků této konference, 

z nichž se některé zaměřují právě na identifikaci rizik práce sociálních pracovníků v 

zemích, kde má sociální práce značnou tradici, zejména pak v USA a Velké Británii. 

Lovašová (2013) mimo jiné cituje i jednu z nejvýraznějších autorit, zabývajících se 

problematikou klientského násilí, Christinu E. Newhill. Ta provedla v roce 1993 studii 

zabývající se prevalencí a rizikovými faktory v Pensylvánii a Kalifornii. Dotázáno bylo 

1600 respondentů, kteří byli členy NASW (Národní organizace sociálních pracovníků v 

USA). Newhill (1996) v dotazníku rozlišila tři typy klientského násilí: škody na 

majetku, hrozba ve smyslu slovného ohrožení a fyzický útok. Během svojí kariéry 

zažilo 57% respondentů jeden nebo víc typů klientského násilí, 83% bylo ohrožených 

klientem a 40% zažilo pokus o fyzický útok nebo fyzický útok od klienta. Ve výzkumu 

dále Newhill zjišťovala, nakolik sociální pracovníci vnímají klientské násilí jako 
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problém. Z výsledků se ukázalo, že 78% respondentů považuje tento problém za 

významný pro sociálnu práci, přestože jen 31% uvedlo, že se s tímto problémem ve své 

praxi střetli, dále pak 52% respondentů uvedlo, že při práci s klienty měli někdy strach. 

Výsledky této studie naznačily, že nejrizikovějším klientem se jeví muži – teenageři a 

mladí dospělí muži. Zvlášť rizikoví jsou klienti s duševní poruchou nebo nemocí, po 

konzumaci alkoholu, zneužívaní návykových látek a klienti s násilnou historií. Muži 

sociální pracovníci jsou víc ohrožení násilím od klienta, což však mohlo byť způsobené 

tím, že muži pracují častěji s klienty, kteří jsou potenciálně nebezpeční. Lovašová ve 

svém příspěvku cituje i další autory, zabývající se touto problematikou a realizující 

podobné průzkumy (USA - Lucy D. Rey (1996); Shields a Kiser (2003); Jayaratne, 

Croxton a Mattison (2004); Ringstad (2005); Kanada - Macdonald a Sirotich (2001); 

Velká Británie - Littlechild (2005); Austrálie - Koritsas, Coles a Boyle (2010), přičemž 

z uvedeného přehledu nejvýznamnějších výzkumů v této problematice je zřejmé, že 

nejčastější formou násilí, se kterou se sociální pracovníci ve svojí praxi setkávají, je 

verbální agrese klientů. Ani ostatní projevy násilí však nejsou zanedbatelné, přičemž jde 

o fyzické projevy i s možným důsledkem ublížení na zdraví. 

Rizikovostí práce sociálních pracovníků v porovnání s ostatními profesemi se zabýval 

Fabian a Kubušová (2013). Uvádějí, že statistické ukazatele týkající se pomáhajících 

profesí ukazují na výrazně vyšší výskyt násilí, než v ostatních profesích. Např. ve Velké 

Británii zažívají pomáhající pracovníci v porovnání s ostatními profesionály 

čtyřnásobně víc násilí. Jde především o pracovníky zaměstnané ve zdravotnictví a 

sociálních službách. Podle údajů Výkonného výboru pro zdraví a bezpečnost v práci 

(Health and Safety Executive), který patří pod Evropskou agenturu pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, násilí a agrese v práci představuje třetí nejčastější příčinu 

poškození zdraví a způsobující pracovní neschopnost přesahující tři dny. V USA se 

48% všech poškození zdraví pocházejících z napadení a násilí na pracovišti stalo v 

oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Podle údajů Ministerstva práce USA (United 

States Department of Labor) v roce 2000 připadalo na 10 000 sociálních pracovníků 

patnáct napadení, které způsobily poškození zdraví, zatímco v soukromém sektoru na 

stejný počet pracovníků připadaly jen dvě napadení. Z uvedených údajů je zřejmé, že 

pomáhající pracovníci jsou ve zvýšené míře vystavení riziku násilí v práci. 
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3.1.1.2  Situace v České republice 

V České republice se podobným průzkumem zabývala Asociace zdravotnických 

záchranných služeb, která v průběhu roku 2010 v rámci projektu „Prevence násilí na 

pracovišti v oblasti zdravotnictví a sociální péče“ (www.azzs.cz) provedla dotazníkové 

šetření, jehož úkolem bylo zmapování stavu, vývoje a celkové objektivizace problému 

násilí na pracovišti. Šetřením, při němž bylo osloveno 1500 respondentů, bylo zjištěno, 

že v průběhu roku 2009 bylo ve zdravotnických zařízeních fyzicky napadeno téměř 

16% respondentů, v sociálních službách až 22%. V převážné většině (90%) šlo o útok 

ze strany klienta/pacienta, přičemž příčiny incidentu nebyly v 70% případů vůbec 

vyšetřovány. Zpravidla se napadení odehrávalo uvnitř zdravotnického/sociálního 

zařízení (76%). Fyzické napadení se zbraní se vyskytlo celkem ve 3% případů. Zranění 

jako následek fyzického napadení bylo uvedeno ve zdravotnických zařízeních v 17% 

případů, vyšší byl výskyt v sociálních službách (téměř 30%). V sociálních službách byla 

častěji (73%) přijímána opatření proti opakování úrazu (školení v asertivním jednání 

apod.), kdežto ve zdravotnických zařízeních pouze v necelých 27% případů. Značný 

podíl respondentů v oblasti zdravotnictví (39%) však o výskytu násilí neinformovalo a 

soudilo, že by to bylo zbytečné; v zařízeních sociální péče byl tento podíl menší - 17%.  

Na území Královéhradeckého kraje se touto problematikou zabývala Květenská (2010), 

která provedla průzkumné šetření mezi sociálními pracovníky, zabývajícími se sociálně-

právní ochranou dětí v Královéhradeckém kraji. Zaměřila se na to, zda se tito pracovníci 

při výkonu svojí profese setkali s formou násilí vůči sobě či kolegům. Dotazník v 

průběhu měsíce září 2010 rozeslala na orgány sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD) ve 

městech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Z 

rozeslaných 62 dotazníků, vyhodnocovala 49, jejich návratnost tedy byla 79 %. Z 

provedeného průzkumu vyplynulo, že čtvrtina dotazovaných vnímá svoji profesi jako 

ohrožující, dvě třetiny za částečně ohrožující a pouhá desetina nespatřuje ve své profesi 

žádné riziko (viz. obr. č. 1).  
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Obr č. 1 - Vnímání profese sociálního pracovníka jako ohrožující 
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Součástí tohoto šetření bylo dále zjištění odpovědí na následující otázky: 

- Do jaké míry lze sociální práci pokládat za rizikovou profesi, pokud hovoříme o agresi 

ventilované směrem k sociálnímu pracovníkovi?  

- Byli dotazovaní sociální pracovníci někdy atakováni svým klientem, ať již slovně či 

fyzicky?  

- Dochází také k jiným formám napadání? 

Z vyhodnocení dotazníkového šetření vyplývají následující skutečnosti: 

Všichni respondenti uvedli, že se někdy setkali s napadením ze strany klienta, tedy buď 

verbálně, nebo fyzicky. Obr č. 2 znázorňuje odlišení těchto dvou forem, tak jak uvedli 

respondenti. Většina respondentů byla napadena slovně, tedy verbálně, tato skupina 

tvořila 85%, ostatní uvedli nebezpečnější formu ataku ze strany klienta a to násilí 

fyzické (13%), je však pravděpodobné, že i tito respondenti se setkali se slovní agresí. 

Pouhá 2% respondentů uvedla jinou formu ataku, uvedeny byly např. výhružné mailové 

zprávy, SMS zprávy a dopisy. Potvrzuje se tak předpoklad, že útoky na sociální 

pracovníky v této oblasti praxe se odehrávají převážně na verbální úrovni. Někteří 

respondenti u fyzického napadení doplnili, že se jednalo např. o napadení sekyrou či 

půllitrem. V několika případech se jednalo i o ataky ze strany nezletilých klientů.  
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Obr. č. 2 - Způsob napadení klientem 
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I na základě tohoto krátkého průzkumu lze konstatovat, že rizika v souvislosti s 

výkonem profese sociálního pracovníka nejsou zanedbatelná. Uceleně se těmito riziky 

nezabývá žádná z českých monografií, dostupná literatura se zaměřuje spíše na 

psychická úskalí z psychologického pohledu. Sociální pracovníci, zejména vykonávající 

sociálně-právní ochranu, se pohybují tzv. v terénu a spoléhají se na intuici, sociální 

odhad, schopnost komunikace, cit pro situaci, schopnost respektovat druhého a 

přirozenou schopnost navazovat kontakt s lidmi. To není mnoho, pokud to srovnáme s 

riziky, která mohou sociálním pracovníků hrozit. Všichni byli atakováni agresivním 

klientem, byť ve většině případů pouze verbálně. Téma ochrany či ohrožení sociálních 

pracovníků v souvislosti s výkonem profese si tedy určitě zaslouží větší pozornost ze 

strany vzdělavatelů v oblasti sociální práce i výzkumníků v této oblasti. 
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3.1.2  Příprava cílových skupin v současnosti 

3.1.2.1  Situace ve světě 

Jednou ze zemí, kde má sociální práce velkou tradici a významné postavení, jsou USA, 

kde (stejně jako například v zemích západní Evropy) vznikla jako samostatná profesní 

specializace na konci 19. století (Matoušek, O. 2001). Zastřešující organizací je zde 

NASW (National Asociation of Social Workers´), jejímž hlavním posláním je podpora, 

rozvoj a ochrana výkonu sociální práce a sociálních pracovníků. NASW také stanovuje 

profesní standardy a směry k podpoře kvality sociální práce. Jedním z jejích cílů je také 

vzdělávání a příprava sociálních pracovníků směrem k zajištění jejich bezpečnosti a 

předcházení či řešení již vzniklých rizikových situací. Jednou ze vzdělávacích forem, 

kterou poskytují sociálním pracovníkům, je zpracování metodické příručky Guidelines 

for Social Worker Safety in the Workplace (Anastas, 2013), v níž jsou stanoveny 

některé bezpečnostní a preventivní zásady (standardy), kterými by se měli sociální 

pracovníci při výkonu svého povolání řídit. Například se jedná o Standard 3 - technická 

opatření na pracovišti (vizuálně otevřené jednací prostory, přístupné bezpečnostní 

alarmy, detektory kovů…), Standard 6 - posouzení rizika při návštěvě klienta v terénu 

(kompletní informace o klientovi: užívání drog, alkoholu, agresivita, rizikovosti 

navštěvovaného místa: sousedé, nebezpečné prostory, neosvětlené chodby, riziková 

návštěvní doba, zhoršený dosah mobilního telefonu…), nebo Standard 8 - podání 

přesných informací vedoucím pracovníkům či kolegům o připravované návštěvě (koho 

a kde přesně, odhadovaný odchod a příchod, změny v plánech…). Standard 10 se 

zabývá přípravou a výcvikem sociálních pracovníků a je zde stanoveno, že každý 

sociální pracovník by se měl minimálně jednou v roce účastnit školení, kde se bude 

připravovat na řešení případného rizika. Tento výcvik by měl zahrnovat přípravu na 

zvýšení schopnosti k posuzování, řízení a snižování rizika, schopnost verbální 

deeskalace napětí, efektivní strategie na eliminaci násilí ze strany klienta, nenásilnou 

sebeobranu a také snížení dopadu traumatu z případného napadení. Výcvik by také měl 

zahrnovat proškolení k použití bezpečnostních technologií vedoucích k ochraně 

sociálních pracovníků. 
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Přestože NASW nabízí i vzdělávání sociálních pracovníků, mezi její programy nepatří 

příprava na řešení rizikových situací či výcvik sebeobrany. Pro svoje klienty však nabízí 

služby několika externích vzdělávacích institucí či školitelů, kteří se specializují přímo 

na tuto velmi specifickou problematiku. Jednou z těchto institucí je Everyday Self 

Defense, která se specializuje přímo na výcvik sociálních pracovníků a těží z bohatých 

znalostí jejího zakladatelky Janet Nelson nejen z oblasti sebeobrany, ale i z profese 

sociálního pracovníka. Výcvikový program není zaměřen pouze na fyzickou 

sebeobranu, ale využívá ucelený program vedoucí k řešení rizikových situací a v 6 - 8 

hodinových seminářích sociálním pracovníkům nabízí zejména 

(www.everydayselfdefense.com): 

- rozvoj mentálních schopností a psychické připravenosti k sebeobraně, 

- rozpoznání a ovlivnění psychických a fyziologických stereotypů, ovlivňujících 

rozhodování ve stresu, 

- techniky vedoucí k redukci stresu a zlepšení schopnosti udržení klidu a rozvahy, 

- rozvoj asertivních dovedností, 

- identifikaci každodenních situací, které mohou být potencionálně rizikové, 

- identifikaci potencionálně rizikového chování jiných osob, 

- jednoduché, ale účinné fyzické prvky sebeobrany. 

Tato instituce také nabízí zkrácené semináře v rozpětí 1,5 - 3 hodin, kde zájemci 

dostanou základní teoretické informace, jež jim pomohou v orientaci v základní 

problematice nutné obrany. V těchto seminářích nejsou kladena omezení na počet 

účastníků ani požadavky jejich oblečení či materiální vybavení. Tato půldenní setkání 

bývají součástí konferencí či porad cílových skupin. 

Další osobností, která se v USA angažuje v oblasti výcviku sebeobrany sociálních 

pracovníků, je Mark I. Holbrook, nabízející svoje kurzy sociálním pracovníků, 

krizovým pracovníkům, členům antikonfliktních týmů, zdravotnickému personálu či 

poskytovatelům domácí péče. První část celodenního kurzu je zaměřena na teoretické 

proškolení v oblasti psychologické přípravy a snaží se o „přenastavení“ klientovi mysli 

na bezpečnější vnímání a jednání v rizikových situacích. Zejména se jedná o vnímání 

případného nebezpečí, správná strategická rozhodnutí a volbu účinných preventivních či 
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obranných technik. Druhá část kurzu je věnována praktickému tréninku sebeobrany. 

Mark I. Holbrook jako účinný prostředek sebeobrany pro sociální pracovníky spatřuje 

také technické prostředky sebeobrany a na svých webových stránkách (www.social-

work-safety.com) nabízí katalog s těmito produkty, přímo určenými pro sociální 

pracovníky. Jedná se o klasické pepřové spreje, elektrické paralyzéry, či zvukové 

alarmy.  

 

2.1.2.2  Situace v České republice 

V současné době v České republice není příprava uvedených cílových skupin na řešení 

rizikových situací nijak systémově (zákonem, státem, ministerstvem, krajem…) řízena a 

v případě, že se této přípravě některé vzdělávací subjekty věnují, jedná se o jejich 

vlastní iniciativu, která není nijak jednotně řízena a nezakládá se na žádných 

standardech či směrnicích určených odpovědnými institucemi. V některých krajích, k 

nimž patří také Královéhradecký kraj, je možnost přípravy těchto pracovníků omezena 

pouze na čerpání informací z tištěných či internetových zdrojů. Jednou z institucí, která 

se podílí alespoň na přípravě tištěných zdrojů, je Ostravská univerzita v Ostravě. Tato 

vzdělávací instituce jednak iniciovala vznik Metodické příručky pro výkon terénní 

sociální práce (Nedělníková), či sborník studijních textů Profesní dovednosti sociálních 

pracovníků (Janoušková, Nedělníková, 2008). V obou těchto textech se mimo jiné 

zabývají i problematikou, která úzce souvisí s řešením rizikových situací, metodami 

vhodné komunikace, předcházením rizikových situací, psychickým vyladěním, právním 

rámcem dané problematiky, či vhodnými pomůckami pro řešení rizikových situací.  

Potřebou vzdělávání těchto pracovníků v Královéhradeckém kraji se zabývala analýza 

vzdělávacích potřeb pracovníků, poskytovatelů a zadavatelů sociálních potřeb, kterou 

pro Královéhradecký kraj zpracoval Sociofaktor s.r.o (2010). Cílem průzkumu bylo 

zjistit vzdělávací potřeby pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v 

oblasti kvalifikačního a dalšího vzdělávání a jeho výsledky následně byly využity při 

tvorbě „Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a projektování 

vzdělávání a podpory účelnosti a zacílení sociálních služeb v kraji“. Průzkum zjišťoval 

vzdělávací potřeby v oblasti kvalifikačního a dalšího vzdělávání pracovníků 

poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, mezi které patřili sociální 
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pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci zaměstnanců 

vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách. Z hlediska pracovního zařazení 

se jednalo o 60,4% pracovníků v sociálních službách, 26,2% sociálních pracovníků v 

přímé práci s klienty, dále pak o ostatní sociální pracovníky např. metodiky (3,4%), 

sociální pracovníky ve střední manažerské pozici (3,3%), sociální pracovníky ve vyšší 

manažerské pozici (2,2%), vedoucí pracovníky ve střední manažerské pozici (2,9%), 

vedoucí pracovníky ve vyšší manažerské pozici (1,6%). Ve vzorku byli zastoupeni 

pracovníci z obcí s rozšířenou působností Hradec Králové (35,2%), Náchod (15,1%), 

Jičín (10,1%), Rychnov nad Kněžnou (19,5%), a Trutnov (20,1%). V průzkumu byly 

zjišťovány jednak okruhy a témata, o jejichž nabídku mají poskytovatelé největší zájem 

a také optimální časová dotace těchto kurzů. V rámci dotazníkového šetření bylo 

osloveno 1500 pracovníků provozovatelů sociálních služeb a na dotazníky reagovalo 1 

072 respondentů. Nabízeno bylo celkem 58 vzdělávacích témat a okruhů. Z celkového 

počtu reagujících respondentů více než jedna třetina projevila zájem (24,7% velký 

zájem a 10,8% střední zájem) o kurzy šetrné sebeobrany. Jako optimální rozsah kurzů 

by pro většinu pracovníků byl jeden až dva dny. 

Přestože jsou v současné době klientům z řad pomáhajících profesí nabízeny některé 

kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak z uvedeného přehledu 

(příloha D) vyplývá skutečnost, že na území Královéhradeckého kraje se podobné 

přípravě nevěnuje žádná vzdělávací instituce. Informace o nabídce těchto kurzů byly 

získány z webových stránek tohoto ministerstva (www.mpsv.cz). 
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3.2  Konflikt; riziková situace 

Slovo konflikt je latinského původu (conflictus – srážka) a výklad, který nabízí 

Křivohlavý (2002, str. 17), vysvětluje, že jde o vzájemné střetnutí dvou účastníků: utkat 

se, srazit se s někým ve vzájemném střetnutí, bít se s někým, například ve rvačce atp. 

Lze jej také vnímat jako střetnutí dvou zcela nebo do určité míry navzájem se 

vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Křivohlavý dále konflikty rozděluje 

na osobní, vnitřní, individuální konflikty jedné osoby (intrapersonální) a konflikty mezi 

lidmi (interpersonální, skupinové, meziskupinové).  

Dělení konfliktů 

a) intrapersonální – vnitřní, osobní konflikty jedné osoby 

b) interpersonální konflikty – konflikty mezi dvěma lidmi 

c) skupinové konflikty – konflikty, které existují mezi členy dané skupiny 

d) meziskupinové konflikty – konflikty mezi dvěma skupinami lidí 

Pro potřeby metodického kompletu se budeme dále zabývat nejen konflikty mezi lidmi, 

ale také konflikty osobními. Právě vnitřní konflikt, kdy se v člověku, který se ocitne v 

rizikové situaci, navzájem střetávají potřeby zajištění bezpečí, ochrany zdraví a přežití 

spolu s mravními, etickými či náboženskými hodnotami, bývá nejčastějším problémem 

při řešení rizikových situací. Vnitřnímu konfliktu se spolu s dalšími aspekty 

(sebedůvěrou, pozorností, typologií temperamentu…) budeme dále věnovat v dalším 

textu (rozboru psychologického faktoru), nejprve však je třeba uvést základní druhy 

konfliktních (rizikových, bojových, sebeobranných) situací, které jsou založeny právě 

na interpersonálních či skupinových konfliktech. Z tohoto rozdělení totiž dále vychází 

odlišná pojetí v přístupu k jejich řešení, jemuž se později věnuje rozbor taktického 

faktoru.  

 

3.2.1  Sportovní úpoly 

Konflikty mezi lidmi vždy patřily, patří a budou patřit do světa kolem nás a do vývoje 

lidské společnosti. Přestože toto slovo ve většině lidí vyvolává nepříjemné emoce, ne 

vždy se jedná o negativní událost. Vždyť podle mnohých sociologů je soupeření mezi 
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jednotlivci, skupinami lidí či národy hybnou silou společnosti. Stejně tak je soupeření a 

s ním související konflikt podstatou mnoha her či sportů a na podstatě konfliktu dvou 

osob jsou založené například sportovní úpoly. Fojtík a Michalov (1996, str. 8) uvádějí, 

že „úpoly jsou tělesná cvičení, v nichž se v přímém střetnutí s protivníkem usiluje o 

překonání jeho odporu či jeho přemožení. Dochází v nich ke vzájemnému kontaktu s 

protivníkem, v některých případech prostřednictvím zbraní. Společným znakem většiny 

úpolů je vývoj z válečných a bojových dovedností, kdy cílem bylo zabití nebo 

bezvýhradné podrobení nepřítele.“ Podstatou sportovních úpolů je soupeření s 

dodržením zásad fair play (vyrovnané možnosti, přesně stanovená pravidla, omezení 

zápasu uplynutím času či dosaženými body, samozřejmostí je dohled rozhodčího). V 

tomto případě tedy nelze o konfliktu hovořit v negativním smyslu slova, vždyť právě 

úpolové sporty patří k těm, které ve velké míře kultivují osobnost, tvoří sportovní 

charakter, učí přijímání porážek, úctě k soupeři a férovému jednání.  „Jevově si úpoly 

zachovávají s bojovými činnostmi řadu společných rysů. Ve své většině však již neslouží 

k přemožení nepřítele, ale k duševnímu, fyzickému a zdravotnímu rozvoji cvičenců a ke 

zvýšení zdatnosti a odolnosti.“ (Fojtík; Michalov; 1996, str. 8). Vedle sportovních úpolů 

pak uvedení autoři zařazují i specifická cvičení, která jsou přímou průpravou na 

kontaktní překonání partnera a také sebeobranu a bojové akce úpolového charakteru. 

„Tato forma úpolů si ponejvíce zachovala charakter původních bojových činností, v 

nichž v krajním případě může jít o život účastníků. Na rozdíl od předchozích dvou 

hlavních skupin se v sebeobraně usiluje o narušení rovnosti podmínek ve prospěch 

obránce. Bojové akce úpolového charakteru tvoří součást výcviku zvláštních jednotek 

téměř všech armád světa, jakož i policejních a bezpečnostních složek.“ (Fojtík; 

Michalov; 1996, str. 11). Bojovým akcím úpolového charakteru (profesnímu zákroku) a 

sebeobraně se věnujeme v následujících dvou kapitolách. 

 

3.2.2  Profesní zákrok 

O negativních konfliktech lze hovořit v případě, kdy jeho cílem je prosazení 

neoprávněných zájmů některého z účastníků. Bohužel vždy byly součástí lidského žití 

situace, kdy dochází k útokům na lidskou důstojnost, soukromí, zdraví, či dokonce 

život. Na ochranu těchto zájmů demokratické společnosti vždy vytvářely podmínky v 
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podobě určitých legislativních pravidel a také orgánů, které mají za úkol tato pravidla v 

případě jejich porušení vynutit. Tyto orgány mají specifická oprávnění, kterými jim 

státní moc v podobě legislativy (zákon o Policii České republiky, zákon o městské 

policii, zákon o vězeňské službě, BIS, GIBS, armáda, celní správa…), dává rozšířené 

pravomoci k vynucení zákonných podmínek. Například zákon č. 273/2008 Sb. o Policii 

České republiky dává policistům možnost využít donucovací prostředky (hmaty, chvaty, 

slzotvorný prostředek, obušek, služební pes…) i k ochraně veřejného pořádku, či použít 

zbraň (mimo jiné) i pro odvrácení násilného útoku, který ohrožuje střežený nebo 

chráněný objekt anebo prostor. Jejich možnosti jsou tedy oproti „běžným“ občanům 

rozšířené, ale širší jsou také jejich povinnosti. Profesní zákrok totiž charakterizuje 

nutnost „dotažení“ do konce splněním určitého úkolu (obnovení veřejného pořádku, 

zajištění bezpečnosti chráněných objektů či osob, zadržení pachatele trestného činu…). 

Z taktických důvodů je vhodné pro dosažení účelu sledovaného profesním zákrokem 

využití přesily v podobě početního přečíslení či vhodných technických prostředků 

(slzotvorných prostředků, zbraně, obušku…). 

 

3.2.3  Sebeobrana 

Protože státní moc nemůže zasáhnout ve všech těchto případech a ochránit zájmy 

dotčených osob, je jednou z možností, jak tyto zájmy chránit, ochrana tzv. „svépomocí“ 

v rámci osobní sebeobrany. Právo bránit svoje oprávněné zájmy bylo vždy předmětem 

diskuzí právníků, filozofů či politologů a například už Cicero vnímal nutnou obranu 

jako nepsaný přírodní zákon, který není možné zdědit nebo se jej naučit, ale který 

vyplývá ze samotné podstaty přírody (Kuchta, 1999). Státní moc většiny civilizovaných 

zemí se vždy snaží o to, aby její občané měli možnost obrany svých oprávněných 

zájmů, a vytváří jim k tomu určité legislativní možnosti. V České republice pak občané 

v rámci institutu nutné obrany (či krajní nouze) mohou využívat velké množství 

možností, jak se těmto konfliktům či napadením bránit. Za tímto účelem mohou být 

využity také některé techniky pocházející z úpolů (kopy, údery, kryty…), někdy je 

sebeobrana vnímána právě jako využití technik úpolů v rámci nutné obrany. Na rozdíl 

od sportovních úpolů zde ale nejde samozřejmě o překonání soupeře ve smyslu fair – 

play. Neexistují váhové kategorie, dohled rozhodčího, časový limit ani určené 



25 

 

využívané techniky. Proto mohou být k řešení této situace využity technické prostředky 

sebeobrany (střelné či chladné zbraně, slzotvorné prostředky, elektrické paralyzéry…) 

stejně jako početní převaha obránců nad útočníkem. Je možné (a vhodné) vyřešit 

rizikovou situaci jejím předejitím či vyhnutím se tomuto riziku například útěkem. Na 

rozdíl od profesního zákroku není nutné její „dotažení“ do konce splněním uloženého 

úkolu, například v podobě zatýkání útočníka či osvobození rukojmích. Cíl situace je 

splněn v případě, že napadený zůstane živ a zdráv. Ačkoliv se ve své práci nezabývá 

profesním zákrokem, zásadní rozdíly mezi sportovním kláním a sebeobranou situací 

vykresluje také Vít (2011a), který uvádí: „Ve sportovním tréninku je příprava zaměřena 

k tomu, aby sportovec podal optimální výkon v konkrétním zápase, soutěži. Přitom 

podmínky situace, místo, čas, pravidla, za kterých bude výkon podáván, jsou předem 

známy, stejně jako struktura samotného sportovního výkonu (s odlišností mezi činnostmi 

otevřenými a zavřenými). Jediným cílem přípravy je její maximální uplatnění v soutěži, 

realizace činnosti, na kterou byl sportovec připravován, podání výkonu. V sebeobraně 

je situace opačná. Rozdíl není jen v tom, že se nejedná o sportovní činnost. Jde 

především o samotný cíl výcviku v sebeobraně – možnému konfliktu a vzniku 

sebeobranné situace předejít a tím se aplikaci sebeobranných dovedností zcela vyhnout. 

Vzhledem k celkové úrovni kriminality v České republice se při výcviku v sebeobraně 

připravujeme na něco, co velmi pravděpodobně nenastane. Vznik sebeobranné situace 

je něčím, co se nám nestává běžně, a za obvyklých okolností ani nechceme, aby se to 

stalo. Psychologický problém představuje skutečnost, že mnoho občanů z výše 

uvedeného vyvozuje, že právě jim se konflikty a násilí vyhnou. Jak zkušenost z praxe 

ukazuje, nikdo z nás neví kdy, kým, jakým způsobem a za jakým účelem bude fyzicky 

napaden (Náchodský, 2006). O to větší překvapení, a s horšími následky, představuje 

útok na nepřipravenou osobu. Obětí násilí se může stát kdokoliv bez rozdílu, třeba jen 

jednou za život. Jak říká latinské přísloví: 

„Accidit in puncto, quod non speratur in annis“ (V okamžiku se stane to, v co nedoufáš 

léta.) 

Pokud v sebeobranné situaci neuspějete, následky mohou být tristní. Ze strategického 

hlediska je výhodnější se konfliktu vyhnout. Optimální příprava v sebeobraně proto 

směřuje k prevenci, snaží se konfliktům předcházet. 
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Souhrnně lze tedy říci, že cílem přípravy v sebeobraně je nepodat výkon, tzn. vyhnout se 

aplikaci sebeobranných dovedností.“ 

Zatímco profesní zákroky jsou regulované specifickými zákonnými ustanoveními, tak 

při osobní sebeobraně jsou využívané instituty nutné obrany, krajní nouze či zadržení 

osoby podezřelé, jimiž se dále podrobně zabývají kapitoly 3.3.2.3 - 5. Mezi skupiny 

obránců, kteří konflikty či rizikové situace řeší v rámci osobní sebeobrany, můžeme 

počítat i cílové skupiny, kterým se dále věnuje rigorózní práce, tedy pracovníky tzv. 

pomáhajících profesí. Ačkoliv tato práce a s ní související výukový program jsou 

určeny především pro sociální pracovníky, tak stejné cíle, strategie k jejich dosažení, 

podmínky i využívaná zákonná ustanovení využívají i jiní zástupci „pomáhajících 

profesí“ (hasiči, zdravotníci, či záchranáři). Jejich zástupci jsou sice povinni snášet 

určité riziko, ale pouze ve vztahu k tomu, jakou profesi vykonávají - například hasič 

riziko vyplývající z požáru, zdravotník riziko z přenosu infekce. Nejedná se tedy o 

povinnost snášet riziko, které je nad rámec jejich profese a vycvičenosti (např. 

zdravotník není povinen snášet riziko, které představuje podnapilý útočník, který 

„brání“ ošetřovaného kamaráda). Tyto profese se do rizikových situací spojených s 

fyzickým napadením tedy dostávají, ale nejsou povinny jej snášet a v případě, že se 

tomuto riziku vyhnou, mohou tak učinit i v rámci krajní nouze. 

 

3.3  Základní faktory řešení rizikových situací 

Rizikové situace se odehrávají podle určitých principů, mají svoji dynamiku a také 

postupy, díky nimž lze těmto situacím předcházet, či je vhodným způsobem řešit. Na 

tomto se podílí takzvané faktory určující řešení rizikových situací, neboli „faktory 

střetnutí“. Náchodský (1992), spatřuje tři základní faktory bojových střetnutí a to 

psychologický (umění udržet si v reálně nebezpečné – psychicky zátěžové situaci 

psychickou stabilitu), taktický (související s dodržováním pravidel účinného, tedy 

takticky správného jednání a chování) a technický (vlastní fyzické řešení napadení 

správným výběrem efektivních bojových technik). Vedle těchto základních faktorů 

střetnutí uvádí řadu dalších skutečností, která mají vliv na průběh a výsledek boje, 

například osobu útočníka, použité zbraně, čas vedení boje, klimatické podmínky, 

diváckou kulisu, oblečení, národnostní mentalitu apod. 
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Podle autora práce je však vhodnější další rozdělení technického faktoru na faktor 

fyzický a faktor technický s tím, že pod pojem fyzický faktor budou zahrnuty techniky 

využívající fyzické dispozice obránce (tedy sílu, rychlost, obratnost, či techniky 

bojových sportů nebo umění…). Pod pojmem faktor technický pak budeme rozumět 

veškeré technické prostředky, které napomáhají k účinnému vyřešení rizikové situace. 

Podle zkušeností autora je takové rozdělení vhodné proto, že jinak dochází k záměně 

těchto způsobů obrany či dokonce preferenci fyzického faktoru. U některých cílových 

skupin je ale určitě vhodnější věnovat schopnosti využití technických „sebeobranných“ 

prostředků na úkor rozvoje fyzického faktoru sebeobrany. Tato rigorózní práce a z ní 

vycházející výukový program bude tedy využívat a vnímat čtyři základní typy faktorů 

střetnutí a to psychologický, taktický, fyzický a technický. V dalším textu si tyto faktory 

dále podrobněji rozebereme, ale na začátek uvedeme aspoň jejich stručný přehled. 

Psychologickým faktorem rozumíme psychickou připravenost na řešení rizikové 

situace. Předpokládá seznámení daného jedince s právní úpravou této oblasti, protože je 

velmi důležité, aby případný obránce díky svému právnímu vědomí věděl, že právo 

bránit oprávněně chráněné zájmy je nejen legitimní, ale díky institutům nutné obrany a 

krajní nouze i legální. Toto vědomí souladu s etickými i právními normami pak často 

přispěje k odstranění vnitřního konfliktu spojeného s nejistotou a strachem z případného 

trestního postihu za případnou obranu. Ten totiž bývá hlavním zdrojem psychického 

bloku, jenž brání napadeným lidem k obraně svých oprávněných zájmů. Důležitým 

aspektem je také sebedůvěra, která se značně zvýší díky nabytým vědomostem a 

schopnostem a souvisí zejména s adekvátním vytýčením cíle, kterého chce napadený 

dosáhnout při řešení rizikové situace. Způsob řešení rizikových situací samozřejmě také 

určují psychické reakce, zejména pozornost, která je hlavním předpokladem ke 

včasnému odhalení rizika a samozřejmě tedy i jeho předcházení či správnému řešení již 

vzniklé situace. Psychologický faktor se dále zabývá zvládáním fyziologických reakcí, 

které člověka doprovází při řešení rizikových situací a jejich neznalost či nezvládnutí 

může znamenat fatální následky. 
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Taktický faktor se zabývá strategiemi, s jejichž pomocí se dá riziková situace vyřešit. 

V první řadě je to možnost předcházení vzniku této situace a v případě jejího vzniku pak 

využívá či kombinuje dvě nejzákladnější varianty řešení pomocí úniku či útoku. Tento 

faktor úzce souvisí s institutem nutné obrany, neboť právě nutná obrana, tak jak je 

specifikována v trestním zákoníku, řeší dva základní prvky taktické připravenosti a to 

vhodné načasování obrany a také její intenzitu. K taktickému faktoru se váže také 

krizová komunikace, s jejíž pomocí se dá značná část rizikových situací vyřešit bez 

toho, aby nakonec došlo k fyzickému střetu. 

Fyzický faktor se nejlépe vystihne příměrem „tělo jako zbraň“. Jedná se o vlastní 

fyzické řešení rizikové situace pomocí sebeobranných technik, prvků bojových sportů či 

umění, nebo pouze za použití hrubé fyzické síly. Při výuce sebeobrany je většinou 

preferován právě fyzický faktor, ale tento materiál jej bude vnímat spíše jako nedílnou 

součást racionálního řešení těchto situací, která s sebou přináší určité výhody (je „stále 

při ruce“, je možné jeho zdokonalování…) ale často spíše nevýhody (hendikep žen či 

seniorů, nebezpečí zranění…). Proto se výukový program zaměří pouze na základní 

prvky, kdy vlastní tělo využíváme v jeho nejpřirozenějších schopnostech (možnost 

úniku, schopnost zaujmout správný postoj, rozvoj citu pro fyzický kontakt atd.) a 

možnosti těla využijeme spíše jako podporu k využití a nalezení vhodnějších způsobů 

řešení rizikové situace. 

Technický faktor označuje způsoby řešení rizikových situací pomocí technických 

prostředků. Těmito mohou být buďto specializované prostředky pro sebeobranu (střelné 

či chladné zbraně, pepřové spreje, elektrické paralyzéry…) či improvizované 

prostředky, které nalezneme či si připravíme až v důsledku nutnosti řešení rizikové 

situace (lahev, kámen, tyč…). 

Všechny tyto faktory spolu samozřejmě významně souvisí, navzájem se prolínají a 

žádný z nich nelze opomenout, přesto však lze jako základ řešení rizikových situací 

vnímat faktor psychologický, na nějž poté navazuje faktor taktický. Mnoho rizikových 

situací lze totiž díky psychické a taktické připravenosti vyřešit již před jejich vznikem 

bez toho, aby nakonec došlo k vlastní fyzické konfrontaci. 
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3.3.1  Psychologický faktor 

Psychologickým faktorem rozumíme vlastní psychickou připravenost na řešení rizikové 

situace, která je pochopitelně velice psychicky náročná, neboť při pocitu ohrožení 

života napadenému se zcela mění vnímací, rozhodovací i jednací procesy. Někteří lidé v 

rizikových situacích jednají zkratkovitě a nepřiměřeně pod vlivem vzteku, jiné naopak 

opanuje úlek a strach, který zcela znemožní jakoukoliv účinnou reakci. To, jak daný 

jedinec na rizikovou situaci reaguje, závisí na typologii osobnosti, na tom, zda daný 

jedinec prošel určitým výcvikem, či se v podobné situaci již ocitnul apod. Na tom, 

jakým způsobem bude napadený řešit vzniklou rizikovou situaci, závisí také její průběh, 

zejména dostatek či nedostatek času k jejímu řešení. Schopnost napadeného reagovat v 

rizikové situaci za pomocí racionálního rozhodování a s tím spojeného volního jednání 

je totiž možná pouze v případě, že má k řešení této situace dostatečné množství času a 

reaguje tedy v prvotních fázích vzniklé situace. V tomto případě se jedná o očekávanou 

situaci, Špička a Novák (1969) ji nazývají střetný boj (oba bojující považují situaci za 

sebeobrannou). Pokud napadený nastalou situaci podcení a v důsledku svojí 

nepozornosti nevnímá vzniklé riziko, na jeho řešení bude mít daleko méně času. 

Zmínění autoři tuto situaci dále dělí na tzv. přepad ze zálohy (obránce neví o 

přítomnosti soupeře) a situační přepad (obránce ví o soupeřově přítomnosti, situaci však 

nepovažuje za sebeobrannou). Namísto racionálního rozhodování a volního jednání, 

které je řízeno mozkovou kůrou pak nastupuje pudové, reflexivní a intuitivní jednání, 

jež řídí tzv. amygdala. Jednání řízené tímto mozkovým centrem, přebírajícím „vládu 

nad tělem“ v situacích ohrožení bývá v časově stísněných a emočně vypjatých situacích 

rychlejší, přesnější a účinnější nežli racionální jednání, ale pouze v případě, že 

napadený jedinec má zažité adekvátní obranné reakce a je schopen se vyrovnat s 

psychickými a fyziologickými změnami, které tento stav přináší. Současná doba a 

nynější pohodlný životní styl ale právě tyto vhodné reakce otupily natolik, že u většiny 

lidí jsou tyto pudové reakce značně utlumené. Z tohoto důvodu jsou ve druhé části 

kompletu využívány některé metodické postupy, jejichž snahou je tyto psychické reakce 

opět „oživit“ a „probudit“. Nutností reálného výcviku k zamezení vzniku nechtěných 

fyziologických reakcí se zabývá Náchodský (1993), který uvádí, že v nastalém strachu 

dochází při negativních instinktivních reakcích ke snížení vnímavosti, při němž se 

člověk drží návyků, jimž se naučil při cvičení a tréninku. Pokud tento trénink byl 
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pojímán v co největší míře realisticky, snižuje se riziko poškození zdraví či ztráty života 

na minimum. 

Nejdříve v první části uvedeme hlavní psychické a fyziologické reakce, které se na 

řešení rizikových situací podílí a problémy, které se v souvislosti s nimi mohou 

vyskytovat a také možnosti jejich nápravy, adaptace či zdokonalení. 

 

3.3.1.1  Fáze reakcí v těle a CNS 

Reakcemi organizmu člověka, který se ocitl ve stavu ohrožení, se věnují Sde-or a 

Yanilov (2005, str. 198 - 199). Tito autoři uvádějí základní schéma toku primárních 

stádií reakcí v CNS a těle člověka, který se ocitne v život ohrožující situaci. Prvořadou 

podmínkou pro spuštění vhodného reakčního řetězce je správné uvědomění si všech 

rizik a nebezpečí, jemuž napadený v daném okamžiku čelí. Definuje-li se stupeň a 

okolnosti ohrožení správně, je vysoká šance zvolit z několika nabízejících se způsobů 

řešení to nejvhodnější, uskutečnit je a v pozdějších fázích incidentu adekvátně 

přizpůsobit své jednání nově nastalé situaci. 

1) Rozpoznání charakteru události prostřednictvím smyslů (vidíte či slyšíte rvačku; 

cítíte, jak vás někdo chytil za oděv…). 

2) Přenos informací do mozku nervy periferního vedení. 

3a) Identifikace. Zpracování a vyhodnocení dat vyslaných smyslovými senzory. Na 

podkladě zkušeností, znalostí a emotivního naladění vyhodnotí zaangažovaná část 

mozku incident jako ohrožení a vyšle příslušným mozkovým centrům a odpovědným 

okruhům CNS varovné signály. 

3b) Rozhodnutí. Zpravená mozková centra a odpovědné okruhy CNS zpracují došlé 

signály, vyhodnotí míru hrozícího nebezpečí a rozhodnou o dalším jednání. 

4) Přenos instrukcí z mozku nervovým systémem do nejrůznějších skupin svalů a jiných 

orgánů. 

5) Akce. Svaly ve správném načasování a synchronizaci kontraktují a v rámci aktivity 

nařízené mozkem konají určenou práci.  
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Třetí stádium (identifikace a rozhodnutí) představuje nejkomplexnější, ale zároveň 

nejproblematičtější část tohoto procesu, přičemž ze všech stádií je nejnáchylnější k 

případným zdokonalením a změnám. Vhodně zvolenými tréninkovými metodami je 

možné podstatně zlepšit technickou i duševní připravenost a schopnost násilný incident 

rychle rozpoznat, správně oklasifikovat a odhadnout nebezpečí, které v sobě nese. 

Přestože určitou roli hraje i zkrácení reakčních časů u všech podílejících se stádií (tedy 

velikostí intervalu mezi neočekávaným stimulem a začátkem obráncovy odezvy), cílem 

modelových situací, které jsou zařazeny ve výukovém programu, je spíše zvýšení 

obráncovy schopnosti zvolit správnou variantu řešení dané situace. K jednotlivým fázím 

se váží určité psychické procesy, stavy a vlastnosti daného jedince, kdy například na 

zdokonalení první fáze, tedy rozpoznání charakteru události, se podílí zejména 

pozornost, proces rozhodování může být zablokován sníženou sebedůvěrou, či vnitřním 

konfliktem napadeného, přenos informací může být přerušen strnutím způsobeným 

strachem, úlekem nebo stresem apod. Nyní si tedy uvedeme některé možnosti, jak 

procesy, stavy a vlastnosti, které se podílí na vhodném řešení rizikových situací 

zdokonalit, případně ty které brání vhodnému řešení potlačit či odstranit. 

 

3.3.1.2  Sebedůvěra; vytýčení cíle 

Henry Ford: „Pokud si myslíte, že danou věc zvládnete či naopak, že se vám to 

nepodaří, v obou případech máte většinou pravdu.“  

Sebedůvěra je jedním z klíčových předpokladů úspěšného vyřešení rizikové situace. 

Tato psychická vlastnost jednak napomáhá správnému psychickému „naladění“ 

obránce, který tak bude lépe hledat odpovídající možnosti vyřešení rizikové situace, ale 

zároveň odhodlání agresora tímto bude do značné míry poznamenáno – nepočítá totiž s 

tím, že se napadený bude v této situaci chovat jinak, než jako oběť! Správná sebedůvěra 

ale většinou není možná bez adekvátního vytýčení cíle, kterého chce napadený při 

řešení rizikové situace dosáhnout. V kapitole 3.2 byly uvedeny tři základní druhy 

bojových střetnutí, které jsou na první pohled podobné a často využívají i podobné 

prostředky fyzického faktoru (údery, kopy…), ale jejich cíle a taktické postupy, kterými 

se těchto cílů dosahuje, jsou naprosto odlišné: 
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1. Sportovní utkání (box, karate, judo, zápas…)  

- cílem je překonání soupeře s dodržením zásad fair play (vyrovnané možnosti; přesně 

stanovená pravidla; omezení zápasu uplynutím času či dosaženými body; dohled 

rozhodčího).   

2. Profesní sebeobrana (policie, vězeňská služba, armáda…) 

- charakterizuje potřeba dovedení akce do zdárného konce (zatčení pachatele, 

osvobození rukojmích) – řešení pomocí úniku je pouze náhradní možností; možné (a 

vhodné) je překonání soupeře i za pomoci přesily (technické, početní). Tyto situace jsou 

regulovány zákonnými ustanoveními (zákon o Policii ČR…). 

3. Osobní sebeobrana 

- situace je vhodně vyřešena v případě, že napadený zůstane živý a zdravý; je možné 

řešení situace únikem, není nutné její „dotažení“ do konce (zatýkání pachatele…), ale 

také lze situaci vyřešit pomocí přesily (technické, početní) - neexistuje smysl pro fair 

play. Tyto situace jsou v českém právu regulovány pomocí institutů nutné obrany a 

krajní nouze. 

Často u napadených dochází k záměně sebeobranné situace se sportovním utkáním či 

zákrokem při profesní sebeobraně. Napadený si vytýčí cíle, které mají za úkol zápasníci 

při sportovním klání či policisté při služebním zákroku. Pokud si ale napadený vytýčí 

cíl situace ve smyslu „vybodovat soupeře“, či „zatknout pachatele“, ve většině případů 

tohoto cíle nedosáhne. Pokud si však napadený vytýčí vhodně zvolený cíl (přežití, 

ochrana svého zdraví či jiných osob, ochrana majetku) a vhodně zvolí strategii k jeho 

dosažení (byť za pomocí úniku z této situace či díky použití vhodných technických 

prostředků), jeho sebedůvěra v dosažení tohoto cíle výrazně vzroste. 

 

3.3.1.3  Intrapersonální konflikt 

Řešení rizikových situací neznamená pouze řešení konfliktů mezi lidmi 

(interpersonálních), ale také vnitřních konfliktů daného jedince. Tyto konflikty 

nazýváme intrapersonálními a označují vnitřní dilema, které se často odehrává v jedinci, 
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jenž se ocitl v rizikové situaci. Tuto situaci je totiž často potřeba řešit pomocí agrese, 

produkování násilí a působení bolesti, což je většinou v rozporu s etickými a mravními 

principy, které jsou vlastní většině společnosti. Pro většinu civilizovaných a slušně 

vychovaných lidí tento konflikt představuje velký problém, protože může vést k 

zaváhání způsobující pozdní obrannou reakci, či dokonce zablokování jakékoliv 

odpovídající reakce.  

Tento vnitřní konflikt lze do jisté míry vyřešit seznámením klientů s možnostmi, které 

české trestní právo nabízí v oblasti ochrany oprávněně chráněných zájmů tzv. 

„svépomocí“.  Obrana vůči agresorovi při napadení života, zdraví či majetku je totiž 

legální (samozřejmě pouze za určitých okolností, které si dále uvedeme). Většina 

společnosti bohužel žije v přesvědčení, že „…v téhle zemi nemá slušný člověk právo se 

bránit…“, případně „…nejdřív musím čekat na agresorův útok, pak se teprve můžu 

bránit…“, nebo „…obrana musí být přiměřená útoku…“. Povědomí o institutech nutné 

obrany (§ 29 tr. zákona), krajní nouze (§ 28 tr. zákona), či zadržení podezřelé osoby 

(§76 tr. řádu) většinou zcela chybí, či jsou značně zkreslené. Přitom právní úprava tuto 

oblast řeší tak, aby napadený mohl svoje oprávněně chráněné zájmy bránit účinně a v 

souladu se zákonem. Protože všechny uvedené instituty budeme dále podrobněji řešit v 

rozboru taktického faktoru, nyní pouze vystačíme s konstatováním, že obrana 

oprávněně chráněných zájmů proti útočníkovi je za určitých okolností legitimní a 

legální. Pokud bude obránce vědět, že zákon „stojí za ním“ a při obraně jedná v souladu 

s etickými a právními principy, odpadne tím první problém, a to nejistota a strach z 

případného trestního postihu za případnou obranu. Ty totiž bývají hlavním problémem, 

který blokuje schopnost lidí se bránit. 

 

3.3.1.4  Psychické reakce v krizové situaci 

Pozornost 

Tento psychický stav je hlavním předpokladem ke včasnému odhalení rizika a 

samozřejmě tedy i k jeho předcházení či správnému řešení nastalé situace. Většina lidí 

si zhruba dovede představit to, co rozumíme pod pojmem pozornost a také to, jak je tato 

vlastnost při řešení rizikových situací nutná, ale často se stává, že se těmito svými 
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vědomostmi neřídí a na řešení těchto situací nejsou připravení. Potřeby řešení 

rizikových situací skvěle pokrývá tzv. Cooperova stupnice připravenosti 

(en.wikipedia.org), která pomocí barevné škály vyjadřuje stupeň pohotovosti, jež by 

měl daný jedinec v rizikové situaci vykazovat. Se stupněm nebezpečnosti situace se 

stupňuje i stav připravenosti.  

Bílé pásmo 

- člověk vůbec nepřemýšlí o nebezpečí, je naprosto uvolněný, cítí se bezpečně. Nevšímá 

si svého okolí, nevnímá co se kolem něho děje (opodál stojící podnapilý muž, naproti 

jdoucí parta bujarých výrostků, setmělá ulice bez pouličního osvětlení…). V tomto 

pásmu by se člověk neměl nikdy nelézat (maximálně v bezpečí domova) – je zcela 

nepřipraven k řešení případného rizika.  

Žluté pásmo 

- představuje již jistou úroveň připravenosti, v níž je jedinec sice uvolněn, ale je si 

vědom potencionálně nebezpečných situací (podnapilý muž…) Tyto okolnosti se však k 

němu ještě žádným způsobem nevztahují (podnapilý muž jej vůbec nezaregistroval či si 

ho nevšímá). V tomto pásmu by se jedinec měl většinou nalézat při kontaktu s jinými 

lidmi (v práci; na ulici...). 

Oranžové pásmo 

- uvedené nebezpečí se k danému jedinci již nějakým způsobem vztahuje, ale ještě se 

nejedná o bezprostřední ohrožení (muž si jej povšiml a pokřikuje na něho, ale zůstává 

na svém místě v bezpečné vzdálenosti). Zde se naskýtá nejvýhodnější okamžik k reakci 

a vyhnutí se danému nebezpečí (přejití na jiný chodník, vrácení se zpět), či na vytvoření 

plánu, s jehož pomocí lze dané nebezpečí řešit (příprava pepřového spreje, mobilu na 

zavolání na tísňovou linku…). 

Červené pásmo 

- nebezpečí je již v bezprostřední blízkosti a může jej jakýmkoliv způsobem ohrozit 

(muž k němu již přistoupil a vyžaduje vydání hotovosti, parta výrostků jedince už 

obstoupila…) Pokud napadený správně „přečetl“ indicie, které mu tuto situaci předem 

napověděly, je schopen situaci řešit (využitím pepřového spreje, útěkem…).   
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Černé pásmo 

- nebezpečnost situace odpovídá červenému pásmu, ale připravenost jedince se nalézá v 

pásmu bílém. Většinou není možné přejít přímo z bílého pásma do červeného a 

napadený jedinec tak není schopen adekvátně reagovat a situaci vyřešit. Vlivem úleku 

na vzniklou situaci může dojít až k paralýze, kdy daný člověk není schopen naprosto 

žádných reakcí. 

Není samozřejmě nutné, aby si jedinec, který se ocitne v rizikové situaci, přesně 

vybavil, o jaké pásmo a s tím spojený stupeň nebezpečí se jedná, ale spíše o to, aby si 

uvědomil, že v případě správného „přečtení“ indicií, které napovídají o možném riziku, 

lze tomuto předejít či se na něj správně připravit. Většinou totiž není možné dostat se 

přímo z bílého stupně do stupně červeného, tedy ze stádia naprosté nepřipravenosti ke 

schopnosti okamžitě řešit vzniklé riziko. Málokdy se ale situace během krátkého 

okamžiku změní z absolutně bezpečné a situaci rizikovou, většina problémů vzniká 

právě kvůli psychické nepřipravenosti a nepozornosti napadeného jedince.  

 

Strach; stres 

Friedrich Nietzsche: „Strach lže a ty mu věříš.“ 

Strach patří mezi největší „nepřátele“, se kterými se musí daný jedinec při řešení 

rizikové situace potýkat. Dá se říci, že není možné překonat protivníka bez toho, aby byl 

nejprve překonán vlastní strach. Patří mezi psychické jevy zvané city (resp. emoce), 

projevující se na třech úrovních a to jako (Čírtková, 2004): 

1) uvědomovaný prožitek (jedinec pociťuje strach), 

2) chování jedince, které je přístupné vnějšímu pozorování (mimika, gestikulace, pláč, 

smích…), 

3) fyziologické procesy v organizmu (zrychlený dech, tep, krevní tlak, pocení, blednutí, 

červenání…). 

Právě fyziologické změny, spojené s pocitem strachu, jsou největším problémem, který 

blokuje schopnost obránce k účinnému řešení situace. V případě, že se jedinec ocitne v 

nebezpečí, nastávají v organizmu změny v celé řadě fyziologických parametrů, dochází 
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k jeho mobilizaci a přípravě na akci. Tyto změny popsal kanadský badatel Seyle jako 

adaptační syndrom, kterým se organizmus připravuje na stres (Máček, 1997). 

Organizmus se ve fázi poplachové reakce připravuje na řešení stresové situace jedním 

ze dvou vhodných způsobů a to únikem, respektive útokem. Organizmus mobilizuje 

obranné prostředky vyplavováním hormonů, zvyšováním srdeční frekvence, zvýšením 

krevního tlaku, prohloubeným dýcháním, zvýšením hladiny glukózy, či vyplavováním 

tuků. V důsledku těchto změn ale také může dojít k takzvanému strnutí, k němuž může 

dojít i v případech, kdy jedinec vyhodnotí situaci jako neřešitelnou, nebo je přehlcen 

stimuly. Vliv emocí, které jedince doprovází při rizikových situacích, totiž může mít 

dvojí účinek - příznivý a nepříznivý. Obecně platí, že příliš nízké anebo příliš vysoké 

emoční ladění nepodporuje optimální výkonnost, ta se totiž nachází uprostřed kontinua 

intenzity emocí. Příliš nízké emoční ladění, způsobující tlumící (astenické) emoce, 

snižuje schopnosti jedince racionálně jednat a dezorganizují jeho chování. Stejně tak 

tomu ale je i u příliš vysokého emočního ladění, které způsobují emoce stenické. 

Například tepová frekvence zvýšená nad 115 tepů za minutu snižuje schopnosti jemné 

motoriky - dovednosti zahrnující koordinaci rukou nebo očí či obratnost prstů začnou 

být prováděny hůře. Tepová frekvence může vzrůst ze 70 na 220 během méně než 

sekundy, což může vyvolat stav přemíry ostražitosti nebo obávanou reakci strnutím, 

stejně tak se zhoršují schopnosti činit rozhodnutí. Výsledky výzkumu, které prezentuje 

Vít (2011c) je zjištění, že ideální tepová frekvence pro funkční bojovou reakci, 

umožňující maximální čas na reakci a zachování si hrubých motorických dovedností, 

spadá do rozmezí tepové frekvence mezi 115 až 145. Vít dále uvádí další dopady, se 

kterými se musí napadený jedinec vyrovnat. Nejen zvýšená tepová frekvence, ale také 

zvýšená hladina adrenalinu způsobují zhoršení jemné motoriky, vyloučení sluchu, 

tunelové vidění, třes nohou či pocity nervozity v břiše, nebo dokonce lehké pocity 

nevolnosti. Adrenalin má ale také pozitivní účinky, mezi které můžeme počítat vyšší 

odolnost vůči bolesti, zvýšení rychlosti či zlepšení schopností hrubé motoriky. Právě 

zhoršení jemné motoriky je důvod, proč se dále výcvikový program ve značné míře 

zabývá nácvikem ovládání specializovaných technických prostředků sebeobrany 

(pepřové spreje, elektrické paralyzéry). Právě jejich ovládání je nutné mít doslova 

nadrilované tak, aby se případné použití při řešení rizikové situace stalo automatickým 

(závislým pouze na vůli a rozhodnutí napadeného) a neztroskotalo na neschopnosti tyto 

prostředky ovládat. 
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Adaptace 

Často dochází k tomu, že jedinec při podobných příznacích zaměňuje reakci organismu 

připravujícího se k boji za strach, a díky této neznalosti se jeho nejistota dále 

prohlubuje. Je tedy nutné klienty s těmito příznaky seznámit a dále pomocí vhodných 

výcvikových metod při výcviku zvyšovat jejich odolnost a schopnost těchto účinků 

naopak využívat. Metodu desenzibilizace, (postupné a pomalé přibližování se podnětům 

vyvolávajícím strach v kombinaci s relaxací a pozitivním podmiňováním; Čírtková, 

2004), využívají modelové situace zařazené ve výsledném výukovém programu. 

Vychází se z výše uvedené Selyeho koncepce adaptačního syndromu, kdy je v druhé 

fázi adaptačního syndromu popsán způsob adaptace organizmu na stres. Opakované 

působení stejného stresoru totiž vyvolává změnu charakteru odpovědi ve smyslu 

postupného přizpůsobování a jeho lepšího zvládnutí, což se projeví ve zvýšené 

odolnosti a snížení stresové působení stresové zátěže (Máček, 1997).  

Stejně tak je ale nutné seznámit klienty s technikami, s jejichž možností se sami v již 

nastalé rizikové situaci mohou zbavit nepříjemných pocitů, způsobujících neadekvátní 

reakce. Podobně jako strategické postupy řešení rizikové situace, tak i způsoby 

adaptačních technik se odvíjejí podle toho, jaké časové možnosti jsou v určité situaci k 

dispozici - neboli kolik času má daný jedinec k tomu, aby svoje emoce uklidnil. Pokud 

se riziková situace do jisté míry očekává a jsou k dispozici větší časové možnosti 

(policejní hlídka přijíždí vozidlem na místo činu, sociální pracovnice jde provádět 

šetření do rizikového prostředí…), lze využít povzbuzovací techniky („…to zvládnu, 

mám na to…“), nebo techniky imaginace (plánování takticky vhodných postupů ke 

zvládnutí situace). Jednou z nejúčinnějších možností ke zklidnění je však dechové 

cvičení. Dech je totiž velmi těsně spojen s tepovou frekvencí a v případě, že se tep 

zvyšuje, dochází také ke zrychlení dechu, který však paradoxně bývá „mělký“ a 

neokysličuje dostatečně tělo. Pomocí dechových technik lze tedy zklidnit i tepovou 

frekvenci a díky ní také negativní reakce organizmu. Toto dechové cvičení může mít 

formu uvědomovaného nádechu a výdechu, přičemž výdech by měl být o něco delší 

(např. na čtyři vteřiny či kroky) nežli nádech (např. tři kroky). Mezi výdechem a 

nádechem lze učinit krátkou pauzu (jeden krok). Výsledky této relaxační techniky jsou 

překvapivě účinné a spolu s popsanými způsoby (povzbuzovací techniky a imaginace) 

představují vhodnou kombinaci k naladění psychiky v situaci, kdy je k tomuto řešení 

dostatek času. 
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Složitější řešení nastává v případě, že se napadený ocitne v situaci, kterou neočekává a 

na výše uvedené techniky adaptace nezbývá dostatek času. Jedná se například o situaci, 

kdy v důsledku nepozornosti promešká vhodný okamžik k obraně a napadení je tedy 

okamžité a neočekávané. Jak už je uvedeno výše, tělo se v této chvíli během okamžiku 

připraví na způsob řešení této situace (útěk či útok) vyplavením řady hormonů, 

zvýšením tepové frekvence, a uvolní se velké množství energie. V případě, že tato 

energie není vhodně využita, může dojít k nechtěné reakci strnutím a je tedy nutné tuto 

energii co nejrychleji čerpat a zpracovat. Jednou z mála možností, které takto vypjatá 

situace umožní, je „vybití“ této energie pomocí hlasové práce. Výkřik („stůj!“) spolu s 

prudkým pohybem těla vůči protivníkovi (tento dril je popsán ve výsledkové části 

práce) je vhodným řešením k odblokování fáze ustrnutí, nabuzení obránce a naopak 

zastrašení či odražení útočníka.  

 

3.3.1.5  Typologie osobnosti  

Na první pohled možná není typologie osobnosti pro potřeby řešení rizikových situací 

důležitá, ale je tomu právě naopak. Podle temperamentové typologie osobnosti se totiž 

často liší reakce napadeného a tím se i odlišují strategie, pomocí níž se konkrétní 

jedinec s touto situací vypořádá. Strategie a taktika řešení se odvíjí podle jednak toho, 

kdo obranu realizuje (osobnosti obránce), ale samozřejmě také podle toho, kdo útočí 

(osobnosti útočníka). Je jasné, že způsob řešení situace v případě, kdy na muže zaútočí 

žena, bude rozdílný, než když si role vzájemně otočí. Způsob řešení se však neliší pouze 

podle pohlaví, věku či fyzických dispozic, ale také podle psychických vlastností, 

zejména pak temperametu. Temperamentem rozumíme soustavu vlastností, které se 

projevují způsobem reagování člověka v různých situacích. Temperament je patrný 

zejména ze způsobu a průběhu citových reakcí a ze síly jejich výrazu (Švingalová, 

2002). Tato práce nemá za cíl dlouhé rozbory na téma psychologie osobnosti, její 

struktury a temperamentové typologie, ale i s ohledem na výše řešené problémy spojené 

s emočním prožíváním (zejména projevy strachu) je zřejmé, že i temperamentová 

typologie s řešením rizikových situací úzce souvisí. Některé směry bojových umění či 

sportů, případně školy a instruktoři sebeobrany mají občas tendenci preferovat jeden 

způsob řešení – buď pomocí útoku či naopak pomocí úniku. S ohledem na rozdílné 
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osobnosti trénujících (klientů, svěřenců, žáků) je však lepší seznámit je s více 

možnostmi řešení a tento klient by se vždy o dané strategii rozhodnul vzhledem k 

vlastnímu psychickému profilu (stabilnímu, relativně trvalému), aktuálnímu 

psychickému stavu a samozřejmě i vzhledem k osobnosti útočníka a dalším okolnostem 

dané situace. Nejedná se totiž pouze o útok či únik v doslovném smyslu (prát se anebo 

utéct), ale také například o pohyb při vlastní realizaci fyzického či technického faktoru 

(pohyb vpřed x vzad; preference kryt x úder, atd.).  

Existují různá pojetí typologií osobnosti, Švingalová (2002, str. 65 - 69) uvádí jednu z 

nejstarších typologií v oblasti temperamentu, kterou je typologie řeckého lékaře 

Hippokrata, jíž dále upravil Galenos. Podle této teorie existují v těle člověka čtyři 

základní tekutiny a podle toho, která tekutina v těle převládá, podle živlu, převládající 

barvy a vlastnosti, vznikají čtyři základní typy temperamentu: 

- Krev (sanguis): sangvinik (typ mužský, oheň, červená barva, teplo – aktivní, 

optimistický) 

- Žlutá žluč (cholé): cholerik (typ neženský, vzduch, žlutá barva, chlad – vznětlivý, 

dráždivý) 

- Sliz (flegma): flegmatik (typ nemužský, voda, bílá barva, vlhkost – pomalý, lhostejný) 

- Černá žluč (melanché): melancholik (typ ženský, země, černá, sucho – smutný, 

hloubavý) 

Tyto čtyři temperamentové typy použil také I. P. Pavlov, který však vycházel s 

výzkumů vyšší nervové činnosti, zejména poměru nervových procesů vzruchu a útlumu, 

jejich síly, vyrovnanosti a pohyblivosti. Přestože pokládal základní vlastnosti nervové 

soustavy za vrozené, uznával možnost ovlivňování temperamentových vlastností během 

života, hlavně vlivem prostředí, výchovy a sebevýchovy.  

Obr. č. 3 - Temperamentové typy dle Pavlova  
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Carl Gustav Jung vytvořil dvoustupňové typologické pojetí, přičemž v nižším stupni 

podle zaměření člověka na vnější svět, respektive vlastní osobu, rozlišoval extroverta a 

introverta. Vyšší stupeň přihlíží k převaze jedné ze základních duševních funkcí 

(myšlení, cítění, vnímání a intuice). Extroverta vnímá jako člověka obráceného ven, na 

vnější skutečnost, na vztahy mezi věci, na samotnou činnost, otevřeného svému okolí, 

společenského, přátelského a rozhodného, zatímco introvert je podle Junga člověk vůči 

okolí uzavřený, nedůvěřivý, plachý, nejistý, nesmělý, hůře přizpůsobivý a nerozhodný. 

Pro potřeby řešení rizikových situací se však jeví nejvhodnější typologie H. Eysencka, 

který se snažil o integraci různých dosavadních pojetí a přístupů v oblasti 

temperamentu. Ve svém psychosociálním pojetí temperamentové typologie, které se 

vztahem k tělu zabývá až druhotně, navázal především na Pavlova a Junga. Při 

rozlišování introverze a extroverze však na rozdíl od Junga dává přednost chování než 

prožívání. Stejně jako předešlí autoři, také Eysenck dělí temperametové typy na čtyři 

kategorie, které rozlišuje podle kombinace psychických vlastností (stabilita x 

nestabilita; extroverze x introverze): 

Sangvinik – v tomto typu osobnosti se kombinuje psychická stabilita s extroverzí. Bývá 

společenský a oblíbený. Vyznačuje se živostí, otevřeností, přizpůsobivostí, aktivitou, 

práceschopností, pružností v chování, bezkonfliktností, smířlivostí, ale také nestálostí, 

lehkomyslností, nedůkladností a sklonem k rozptylování se. 

Cholerik – tento typ osobnosti, v níž se kombinuje psychická labilita s extroverzí, je 

schopen velkého volního vypětí, vyznačuje se značnou aktivitou, práceschopností, 

rychlým pracovním tempem a schopností energického jednání. Často ale bývá neklidný, 

nedůtklivý, impulzivní, vzdorovitý, nesnášenlivý, nepoddajný, panovačný, urážlivý, má 

sklony ke vznětlivosti a agresivitě.   

Flegmatik – stabilní introvert bývá vyrovnaný, spokojený, klidný, mírumilovný, 

rozvážný, snášenlivý, přátelský a bude schopen se podřídit. Nevýhodou bývá 

lhostejnost, nepružnost, pomalost, pohodlnost, pasivita, neschopnost rychlé reakce a 

přechodu od jedné činnosti k druhé, malá přizpůsobivost. 
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Melancholik – labilní introvert bývá svědomitý, vážný, zodpovědný, houževnatý a 

důkladný, pečlivý, jeho citlivost bývá někdy až přehnaná. Bývá pesimistický, plachý, 

nesmělý, skleslý, tichý a nevýrazný, unavitelný - rychle se vyčerpává. Mívá nedostatek 

odvahy i sebedůvěry, trpívá pocity méněcennosti.  

Podle těchto psychických vlastností je pro zdárné řešení rizikové situace nejvhodnější 

osobnost sangvinika, tedy relativně stabilní a vyrovnaná. Ten se bude s největší 

pravděpodobností také nejlépe rozhodovat v otázce vhodné strategie (únik či útok). „Z 

hlediska přizpůsobování organizmu se jako nejpříznivější jeví vlastnosti sangvinického 

a nejméně příznivé naopak vlastnosti melancholického temperamentu.“ (Štefanovič, 

1982, str. 268). Cholerik bude mít pravděpodobně více problému se sebeovládáním, 

krizovou komunikací či schopností předejít rizikové situaci jejím předcházením. Tento 

typ osobnosti bude s největší pravděpodobností situaci řešit pomocí útoku. Zbylé dva 

typy, u nichž převládá rys introverze, tedy flegmatik a melancholik budou mít naopak 

tendenci volit strategii úniku. Nevýhodou pro ně bude to, že útočníci (násilníci, 

agresoři, recidivisté…) většinou dobře „čtou protivníka“. Protože tyto typy jsou pro 

jejich úmysly a cíle vhodnější, je tedy pravděpodobné, že se mohou stát častěji terčem 

jejich útoků.  

Je zde zmíněna strategie řešení rizikové situace pomocí úniku či útoku, a právě 

způsobem volby mezi těmito dvěma způsoby obrany před zátěžovou situací se zabývá 

Vágnerová (2002). Ta pojednává o adaptačních mechanizmech z pohledu zátěžových 

situací, kam spolu s konfliktem a stresem zahrnuje také deprivaci a frustraci, ale lidská 

psychika v podstatě při těchto situacích reaguje v zásadě shodně. Uvádí, že způsoby 

obrany, které člověk v zátěžové situaci používá, vycházejí z jeho minulých zkušeností. 

Jestliže přinášely někdy alespoň nějaký pozitivní efekt, zafixují se a člověk má tendenci 

je opakovat. Stanou se základem jeho obranné strategie, která má trvalejší charakter. 

Individuálně typický způsob reakce na zátěže ovlivňuje i dispozičně podmíněný typ 

temperamentu a mnohé další faktory, např. úroveň inteligence. Projeví se zde i 

sociokulturní zkušenost, protože každá společnost určité obranné strategie preferuje a 
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jiné potlačuje. Cílem obranných reakcí je obnovení, resp. uchování psychické pohody a 

rovnováhy. Někdy, z důvodů příliš velké zátěže nebo omezenějších kompetencí 

určitého jedince, mohou být obranné mechanismy méně funkční, a rovnováha, kterou 

vytvářejí, je nedokonalá dočasná, nestabilní či zcela neadekvátní). Obranné reakce 

vycházejí ze dvou základních, fylogeneticky velmi starých mechanismů, kterými je únik 

a útok. Preference určité varianty nebývá náhodná, ale vychází ze zkušenosti i osobních 

dispozic každého jedince (především temperamentových). Útok je aktivní obranou. 

Znamená obecnou tendenci nějakým způsobem s ohrožující a nepřijatelnou situací 

bojovat. Člověk může zaútočit přímo na předpokládaný zdroj ohrožení, anebo se zaměří 

na náhradní objekt. Agrese může být obrácena i vůči sobě samému, může se projevit 

verbálním sebeobviňováním, v krajním případě až suicidálními tendencemi. S 

agresivním typem obrany souvisí i sklon ke zvýšené až nadměrné aktivitě, jež s 

aktuálním problémem nějak souvisí. Jiným způsobem, jímž se jedinec snaží zbavit 

ohrožující situace, je úniková reakce. Ze situace, kterou nedovede řešit jiným, lepším 

způsobem, s níž se nedovede vyrovnat, jedinec uniká buď změnou postoje k takové 

situaci, hledáním podpory, nebo rezignací na uspokojení. Únik může být i faktický. 

Například člověk řeší chronický manželský konflikt tím, že z rodiny odejde. 

Určitě je důležité, aby případný obránce měl povědomí o tom, k jakému typu je jeho 

osobnost nejbližší. Podle toho se totiž bude dále pravděpodobně odvíjet strategie, kterou 

bude případné konflikty řešit a měl by tak přistupovat k dalšímu výcviku. Neznamená to 

však, že se tomuto způsobu řešení naprosto dogmaticky „upne“ jako k něčemu, co musí 

vždy dodržet – vždyť každá situace je rozdílná! Stejně tak měl mít představu o svých 

klientech jejich trenér či instruktor a podle toho, jakým způsobem klient reaguje v 

rizikových situacích vést dále jeho výcvik zejména v oblasti psychologického a 

taktického faktoru (odblokování reakce ustrnutím, komunikace…).  
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3.3.2  Taktický faktor 

3.3.2.1  Strategie a taktika 

Na začátku této kapitoly je nejprve vhodné se zmínit o pojmech strategie a taktika. 

Slovo strategie je původně vojenským termínem, ale vedle vojenského významu se lze 

setkat s jeho využitím i ve sportu, ekonomice, vzdělávání apod. Původní význam tohoto 

slova vychází z řečtiny (stratos – armáda, agein – vésti), a označoval umění jak vést 

vojsko, obecnější význam pak znamená „…pečlivě vypracovaný plán, postup, program 

k dosažení určitého cíle.“ (Křivohlavý, 2002, str. 142). Řeckého původu je i slovo 

taktika, přičemž původní termín „techne taktike“ označoval dovednost uspořádat vojáky 

do určitého tvaru před začátkem bitvy, disponovat jimi v boji a vhodně jich užít podle 

vývoje situace. Obecný význam tohoto slova pak znamená „…dovednost či umění 

využívat poměrně drobných prostředků, které jsou k dispozici k dosažení určitých cílů.“ 

(Křivohlavý, 2002, str. 162). Taktiku tedy lze vnímat jako dílčí úsek strategie, řešící 

dílčí úkoly, o nichž strategie pojednává. Strategie tedy v tomto vztahu znamená celek a 

dodává taktickým úkonům souvislost. V problematice řešení rizikových situací můžeme 

strategii vnímat jako základní způsob (princip či zvolený postup) řešení situace, přičemž 

jako strategicky nejvhodnější se při řešení rizikových situací jeví následující postup 

(Sde-or a Yanilov, 2005, str. 200 - 201): 

1) Hledání způsobu, jak se vyhnout vzniku rizikové situace. V běžném životě je ve 

většině případů možné a také doporučené se vyhnout vzniku rizikové situaci, např. 

vyhýbáním se nebezpečným místům, či potencionálně nebezpečným osobám. Složitější 

situace nastává v případě, kdy se do této situace dostane osoba v důsledku výkonu svojí 

profese (záchranář, hasič, sociální pracovník…). Ti totiž často mívají za povinnost 

dostávat se do těchto potencionálně rizikových situací a v případě jejího vzniku je tedy 

nutné správně vnímat indicie, které o případném nebezpečí vypovídají, a poté 

2) Uniknout z rizikové situace. Pokud se tato osoba již dostala do nebezpečné situace, 

měla by co nejrychleji zahájit plánovaný a kontrolovaný ústup dřív, než utrpí nějakou 

újmu. I v případě, že je již plně zapojena v šarvátce, je samozřejmě možné uprchnout. 

Na útěku není nic, nad čím by se měl rozumný člověk hanbit, jestliže po zvážení všech 

okolností je ústup nejlepší volbou. Před ústupem je však zapotřebí vzít na vědomí fakt, 
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že újma způsobená při útěku je někdy větší než samotný boj (například ponechání 

kolegy na místě incidentu). 

3) Použití technických prostředků sebeobrany. Pokud napadený nemůže či nehodlá 

opustit místo, kde došlo k násilnému incidentu, měl by ke svojí ochraně nejprve využít 

technické prostředky sebeobrany. V případě, že není vybaven specializovanými 

prostředky (pepřový sprej, elektrický paralyzér…), lze jako improvizovanou zbraň 

využít jakýkoliv předmět, který má napadený u sebe či se nalézá v okolí incidentu. 

4) Využití těla jako zbraně. Nenajde-li se vhodný předmět, který by zvýšil obranné 

šance napadeného, nezbývá než využít k obraně fyzického faktoru (fyzické síly, prvky 

bojových sportů či sebeobrany). Není však náhodou, že jeho využití je v tomto postupu 

uvedeno až jako poslední. Nebezpečí nezvládnutí situace spojeného s vlastní újmou je 

zde totiž zdaleka nejvyšší. 

Taktikou pak můžeme rozumět dílčí kroky (způsob vedení komunikace, volba 

vhodných technických prostředků sebeobrany, správné načasování a intenzita 

obrany…), kterými se snažíme splnit tyto strategické cíle. Dlouhodobé strategické 

plánování i krátkodobé taktické kroky se odvíjí od dvou základních (a zcela rozdílných) 

způsobů, na něž je lidská psychika při řešení náročných životních situací 

naprogramovaná a to pomocí úniku či útoku (viz. kapitola 3.3.1.5). Pod pojmem únik či 

útok si ale nemusíme představovat doslovné přeložení jejich významů (doslova prát se 

či utéci) ale i aktivitu či pasivitu, směr pohybu, způsob vedení komunikace apod.  

V dalším textu budeme využívat pojem taktický faktor, byť jím budeme rozumět jak 

obecné a základní (tedy strategické) způsoby řešení rizikové situace, tak konkrétní a 

dílčí (tedy taktické) kroky vedoucí k jejímu racionálnímu řešení. Budeme se v něm 

zabývat institutem nutné obrany, která jako typické „útočné“ řešení rizikové situace řeší 

m.j. správné načasování a intenzitu obrany, institutem krajní nouze, kterou lze využít 

jak při řešení situace únikem i útokem, a dále institutem zadržení osoby podezřelé, jenž 

dává i běžným občanům možnost omezení osoby přistižené při spáchání trestného činu. 

Dále se budeme zabývat dílčími taktickými otázkami, jako je minimální bezpečná 

vzdálenost, či komunikace v rizikové situaci. 
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3.3.2.2  Cyklus konfliktu 

Pro lepší vnímání vývoje rizikové situace a správného načasování jednotlivých prvků, 

kterými by se obránce měl této situaci vyhnout či ji řešit, lze využít tzv. cyklus konfliktu 

(Vít, 2011b). Tento pojem nám umožňuje lepší uvědomění si toho, že každý konflikt má 

vždy nějakou příčinu, začátek, vývoj, konec a důsledky. Tento proces nazýváme cyklus 

konfliktu. Znalost jednotlivých fází konfliktů a činností, které jim odpovídají, má 

význam pro náš strategický plán a taktiku řešení krizové situace.  

Obr. č. 4 - Cyklus konfliktu podle Wagnera (in Vít, 2011b) 

  

„Výchozí úroveň představuje normální stav bez konfliktu. Barevná křivka zobrazuje 

průběh konfliktu ve třech fázích. V každé fázi konfliktu se odehrávají, nebo by se měly 

odehrávat, konkrétní činnosti označené čísly. Kromě stručného popisu činností pod 

obrázkem se budeme dále věnovat jejich charakteristice podle jednotlivých fází 

konfliktu vyznačených svislými přímkami. 
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Pre-konflikt (1. – 3.) 

Období před konfliktem, které končí těsně před konfrontací. V této fázi by se obránce 

měl na potenciální konflikt teoreticky nebo i prakticky připravovat. Spolu s kurzy či 

výcviky (sebeobrany, asertivního jednání) do této fáze také můžeme počítat preventivní 

technicko - taktická opatření (návštěva rizikových klientů ve dvojici pracovníků, 

vybavení se technickými prostředky sebeobrany, stavebně - technické úpravy v 

kancelářích, na úřadech atd.).  

Konflikt je iniciován jedním z jeho účastníků. Přestože v obecném povědomí převažuje 

přesvědčení, že iniciátorem bývá zpravidla útočník, mnohdy je jeho fyzický útok pouhou 

reakcí na nevhodné chování klienta (sociálního pracovníka, pedagoga…). Důležitá je 

sebekontrola!  

Eskalací se rozumí vystupňování konfliktu. To může být někdy velmi rychlé, jindy trvá 

minuty i déle. Může docházet i k opakovanému poklesu (deeskalaci) a opětovného 

zvýšení nebezpečí. Často je to fáze vyjasňování pozic a vyjednávání. 

Konflikt (4.) 

Jakmile dojde ke komunikačnímu zvratu, nastává konfrontace, tzn. konflikt.  

Post-konflikt (5. – 7.) 

Období po konfliktu. Po vyřešení konfliktu se situace začíná stabilizovat. Obránci se 

např. podaří uniknout do bezpečí, nebo překonat a kontrolovat útočníka. Současně 

začíná obránce řešit následky konfliktu. Zjišťuje, zda není zraněn, provádí ošetření, volá 

o pomoc, přivolává polici, záchrannou službu apod. 

Normalizace je období, ve kterém doznívají následky konfliktu. V tomto období se jeho 

fyzický a psychický stav mohou nacházet pod výchozí úrovní před konfliktem. Obránce 

může být zraněn a hospitalizován, nebo utrpěl psychické trauma, se kterým se 

vyrovnává. Jsou řešeny právní následky konfliktu – případ je projednáván u soudu. V 

této fázi může dojít k sekundární viktimizaci oběti – staré trauma se projednává, 

posuzuje a tím se vyplavují negativní vzpomínky. 

Po návratu na výchozí úroveň by měla být provedena evaluace – vyhodnocení. Oběť 

násilí by se měla zamyslet nad svou zkušeností a poučit se z ní. To může vyžadovat i 



47 

 

odbornou pomoc (psychologa, trenéra apod.). Je třeba vyhodnotit, zda došlo na straně 

obránce k nějakým chybám, a pokud ano, jak se jim příště vyhnout – např. změnit své 

návyky, naučit se lépe komunikovat s lidmi, začít s tréninkem sebeobrany apod. Pokud 

konfliktu nějaký trénink předcházel, je vhodné zvážit, zda není třeba udělat úpravy a 

zaměřit svou pozornost na slabé stránky.“ (Vít, 2011b) 

 

3.3.2.3  Nutná obrana 

Institut nutné obrany (§ 29 zák. č. 40/2009 Sb.) patří spolu s krajní nouzí (§ 28), 

svolením poškozeného (§ 30), přípustným rizikem (§ 31) a oprávněným použitím 

zbraně (§ 32) k tzv. okolnostem vylučujícím protiprávnost. V těchto případech jednání, 

které je na první pohled společensky nebezpečné, není v rozporu s právním řádem. 

Nejbližší potřebám řešení krizových situací je nutná obrana, kterou trestní zákoník č. 

40/2009 Sb. v § 29 vymezuje takto: 

„(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.“ 

Tento institut tedy řeší situaci, kdy občan vůči útočníkovi brání „svépomocí“ zájmy 

chráněné trestním zákonem. Z paragrafového znění je zřejmé, že proto, aby byly 

splněny zákonné podmínky nutné obrany, musí jít o odvracení hrozícího nebo trvajícího 

útoku na zájem chráněný trestním zákonem a dále obrana nesmí být zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. Tyto dvě podmínky jsou velice důležité v dalším taktickém 

postupu, a proto je budeme v dalším textu komentovat.  

Vedle nich je důležité uvést další aspekty: 

Zájmem chráněným trestním zákonem rozumíme tzv. objekty chráněné trestním 

zákonem a jsou uvedené v jednotlivých hlavách zvláštní části trestního zákona. 

Nejčastěji bývá napaden život či zdraví (vražda, ublížení na zdraví, rvačka…), svoboda 

a ochrana osobnosti (loupež, zbavení či omezování osobní svobody, vydírání, 

porušování domovní svobody…), či majetek (krádež, neoprávněné užívání cizí věci…).  
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Útokem rozumíme úmyslné, protiprávní jednání člověka, resp. zvířete pokud je 

nástrojem člověka (např. poštvaný pes). Nelze tedy nutnou obranu použít například vůči 

policistovi, který zasahuje v rámci zákona. Způsob útoku je třeba posuzovat s ohledem 

na jeho intenzitu, použité prostředky, věk, tělesnou konstituci a sílu útočníka i obránce, 

prostředí útoku apod.  

Nevyžaduje se proporcionalita (poměřování hrozící a způsobené škody), ani subsidiarita 

(podmínka, že se nebylo možné vyhnout nebezpečí jinak, například útěkem). Napadený 

není povinen před útočníkem ustoupit, ovšem ani nemá za povinnost v nutné obraně 

jednat. Jedná se pouze o jeho právo na obranu svých zájmů a je pouze na jeho 

rozhodnutí, zda nutnou obranu využije či nikoliv.  

V rámci tohoto institutu lze jednat i v tzv. pomoci v nutné obraně, kdy se odvrací útok, 

který nehrozí jenom obránci (jeho zájmům) ale také útok na kohokoliv jiného 

(rodinného příslušníka, kolegu…).  

Nutná obrana směřuje pouze k útočníkovi, přičemž útočit může i více osob společně, v 

takové situaci není jen útočník - pachatel, ale i ti, co se na útoku podílejí (spolupachatel, 

účastník). Pokud je při odvracení útoku způsobena škoda jiné osobě nežli útočníkovi, 

obránce nejedná v rámci nutné obrany, ale krajní nouze. Útok zvířete bude útokem za 

podmínky, že zvíře je nástrojem v rukou útočníka (případy zvířete poštvaného 

člověkem), jinak obránce jedná za podmínek krajní nouze. 

Nyní se vrátíme ke dvěma důležitým aspektům nutné obrany a to: 

1) odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku, a 

2) obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku 

Z uvedeného vyplývá, že s ohledem na správné načasování obrany je tedy nejenom 

vhodné, ale také možné bránit se už ve chvíli, kdy útok bezprostředně hrozí. Právě v 

tomto ohledu mezi lidmi existuje značná nejasnost, neboť se traduje, že je přípustné 

bránit se pouze útoku, který trvá. V tomto případě by ale obránce byl ve značné 

nevýhodě, protože na rozdíl od útočníka neví, kdy a zda vůbec k útoku dojde, ani o tom, 

jakou intenzitou či jakými prostředky bude veden. Protože akce útočníka je ve většině 

případů rychlejší nežli reakce obránce, byl by napadený oproti agresorovi ve značné 
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nevýhodě. Obecně lze říci, že pokud z okolností situace vyplývá to, že útok bude s 

velkou pravděpodobností již následovat, je možné se adekvátně bránit. To, že útočník se 

již připravuje zaútočit, lze v podstatě vyčíst už ve chvíli, kdy útočník již cíleně zkracuje 

vzdálenost mezi ním a napadeným. Samozřejmě nelze brát jakékoliv přiblížení jiné 

osoby za útok, ale pokud ten, k němuž útok směřuje, vyjadřuje své obavy a vyzývá 

útočníka („stůjte, nechoďte ke mně…“), s úmyslem zachovat si bezpečnou vzdálenost 

(tento pojem rozebereme dále), lze říci, že pokud útočník v tomto dále pokračuje, 

můžeme toto jednání považovat za útok a je možné se v rámci institutu nutné obrany již 

adekvátně bránit. Jelínek (2010, str. 252) uvádí, že i pouhá výhrůžka od osoby známé 

svojí agresivitou a násilností bude přímo hrozícím útokem. 

Stejně významný je i rozbor druhé podmínky tohoto institutu a to pojmu „přiměřenosti 

nutné obrany“. V povědomí lidí totiž většinou převládá mýtus, že obrana musí být 

přiměřená způsobu útoku. Pokud by ale toto pravidlo platilo, tak by přeci obrana 

nesplnila svůj smysl! V případě, že by byla intenzita obrany nižší, tak by obránce 

souboj samozřejmě prohrál, ale podobný problém by nastal, kdyby obrana byla pouze 

přiměřená způsobu útoku (intenzitě, použitým prostředkům…), protože pak by atak 

útočníka mohl pokračovat donekonečna. Z uvedeného tedy plyne, že obrana musí být 

silnější než útok, jinak by ztrácela smysl (Jelínek 2005, str. 241). Ačkoliv české 

trestní právo nevyžaduje při využití nutné obrany subsidiaritu (viz. výše), je ve většině 

případů určitě vhodné využití veškerých možností vyhnutí se rizikové situaci či úniku z 

této situace, tak jak je uvedeno v úvodu kapitoly o taktickém faktoru. Stejně tak je ale 

důležité uvést, že v případě, kdy již není možné vyřešit situaci tímto způsobem a je 

nutné ji řešit „násilnou konfrontací“ tedy pomocí technického či fyzického faktoru, je 

taktickou chybou nejprve zkoušet takový způsob obrany, který by byl méně účinný 

nežli je útok. Obrana by měla být účinná na „první dobrou“, protože testování kvalit 

útočníka a účinnosti jeho útoku patří do taktiky sportovního klání, v žádném případě ne 

do sebeobranných situací. V nich totiž v drtivé většině případů přináší fatální důsledky! 

Česká legislativa v této oblasti poměrně dobře řeší práva napadeného, kdy z 

paragrafového znění, právních rozborů a judikatury týkajících se nutné obrany vyplývá 
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to, že může vzniknout i nepoměr mezi způsobem útoku a následnou obranou, tento 

nepoměr však nesmí být zcela zjevně nepřiměřený. 

Z tohoto důvodu je důležité uvést, že ani institut nutné obrany nedává obránci 

neomezené možnosti k jeho obraně. I když, jak uvádí Dědina (2012, str. 13), 

vycházející z rozhodnutí nejvyššího soudu sp. zn. 6Tdo/2007, „riziko z výsledku 

konfliktu, který je vždy konfliktem útočníka, musí nést především útočník, je žádoucí, 

aby byly stanoveny určité limity nutné obrany“. Podle toho, jaké podmínky tohoto 

institutu byly překročeny, rozeznáváme dvě základní skupiny tzv. excesů z nutné 

obrany a to extenzivní a intenzivní. Pokud nebude dodrženo časové hledisko útoku, a 

obránce se bude bránit ve chvíli, kdy útok ještě nezačal ani hrozit či v případě, kdy již 

skončil, půjde o exces extenzivní. Protože správné vnímání stoupající nebezpečnosti 

vzniklé situace je jedním z největších problémů při načasování účinné obrany, je tato 

metodika z velké části zaměřena na správné vnímání vývoje rizikové situace. V případě 

intenzivního excesu se jedná o situaci, kdy obrana byla zcela zjevně nepřiměřená 

způsobu útoku. Pokud napadený například na obranu svého batohu s peněženkou zvolí 

střelbu z pistole, s níž usmrtí útočníka, je zřejmé, že při tomto způsobu obrany došlo k 

překročení mezí nutné obrany. Z tohoto důvodu tento metodický komplet doporučuje 

využívání tzv. „nesmrtících obranných prostředků“ (viz. kapitola 3.3.4.2), které i v 

případě špatného vnímání a „přečtení“ indicií vypovídajících o způsobu a intenzitě 

útoku nezpůsobují nezvratné důsledky na zdraví či životě útočníka. Pokud dojde k 

překročení mezí nutné obrany, bude pachatel odpovědný za trestný čin, který svým 

jednáním způsobil. Soud při překročení podmínek nutné obrany (ale i krajní nouze) 

může využít tzv. polehčující okolnosti, uvedené v § 41 písm. g) trestního zákoníku: 

„Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal 

trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné 

obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné 

okolnosti vylučující protiprávnost.“ 
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3.3.2.4  Krajní nouze 

Krajní nouze je další z okolností vylučujících protiprávnost, která velmi těsně souvisí s 

řešením rizikových situací. Trestní zákon vymezuje krajní nouzi v § 28 takto: 

„(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 okolnostní 

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

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

Institut krajní nouze a nutné obrany jsou si blízké v tom, že se pro obranu zájmu 

chráněného trestním zákonem obětuje zájem jiný, ale existuje mezi nimi celá řada 

rozdílů. Zatímco u nutné obrany se odvrací útok (tedy úmyslné, protiprávní jednání 

osoby) tak u krajní nouze odvracíme jakékoliv nebezpečí. Může být způsobeno 

například působením přírodních sil (požár, povodeň), útokem zvířete, ale také jednáním 

osoby (požár založený žhářem). Zásadní rozdíl je také v tom, že zatímco u institutu 

nutné obrany vždy musí obrana vést vždy vůči osobě, která útočí (majetek, zdraví či 

dokonce život útočníka), tak při využívání institutu krajní nouze mohou být dotčeny i 

zájmy jiných osob. Proto jsou podmínky jednání v krajní nouzi oproti nutné obraně 

zpřísněny, vyžaduje se jak subsidiarita (je-li možné se hrozícímu nebezpečí vyhnout 

např. útěkem, nelze jednat v rámci krajní nouze) i proporcionalita (způsobený následek 

nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil). Srovnávají 

se tedy na jedné straně chráněné zájmy, které byly ohroženy a na straně druhé zájmy, 

které byly obětovány. Další podmínkou je, že jednající v krajní nouzi nemá povinnost 

toto nebezpečí snášet. Toto nebezpečí se však vztahuje pouze na povinnost snášet 

konkrétní a specifické nebezpečí, nejčastěji ve vztahu k výkonu určité profese. 

Takovým zaměstnáním se rozumí např. zaměstnání lékaře, plavčíka, požárníka (Jelínek, 

2012). Avšak například hasič je povinen snášet pouze riziko vyplývající z požáru, či 

zdravotník riziko z přenosu infekce a nejedná se tak o povinnost snášet riziko, které je 

nad rámec jejich profese a vycvičenosti (např. zdravotník není povinen snášet riziko, 

které představuje podnapilý útočník, který „brání“ ošetřovaného kamaráda). K jednání v 

krajní nouzi je oprávněn nejen ten, jehož zájmům hrozí nebezpečí, ale je možná i tzv. 

pomoc v krajní nouzi. „O vybočení z mezí krajní nouze (exces) půjde, pokud nebyly 

splněny všechny její podmínky (nebyly ohroženy zájmy chráněné trestním zákonem, 

nebezpečí nehrozilo přímo, způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než který hrozil, chyběla subsidiarita a byla tu povinnost nebezpečí snášet.“ 

(Hulínský, str. 27)   
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3.3.2.5  Zadržení osoby podezřelé 

Další z možností, kterou dává české trestní právo občanům možnost obrany svých 

oprávněných zájmů, je zadržení osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Trestní řád 

v § 76 odst. 2 uvádí: 

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení svobody bez odkladu oznámit.“ 

Takzvané „občanské zadržení“ je v podstatě zvláštním druhem nutné obrany či krajní 

nouze a týká se osobní svobody podezřelého, jehož v případě přistižení při trestném 

činu či bezprostředně poté smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné mj. i k zajištění 

důkazu. Toto omezení osobní svobody přesahuje do jisté míry podmínky nutné obrany i 

krajní nouze, protože umožňuje zasáhnout proti pachateli i poté, co útok skončil. Podle 

rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 1683/2000 není nutné, aby 

osoba, která omezuje osobní svobodu podezřelého, kvalifikovaně a nezvratně posoudila, 

že skutečně byl takto spáchán trestný čin, neboť k tomu jsou jinak povolány orgány 

činné v trestním řízení. Důležitá je proto podmínka, že takovouto osobu je pak třeba 

ihned předat vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu nebo alespoň některému z těchto 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. Je pak na takovém orgánu 

uvážit, zda bylo především podezření rozptýleno, či nikoliv. 

 

3.3.2.6  Minimální bezpečná vzdálenost 

Jak již bylo uvedeno u rozboru institutu nutné obrany, lze v některých případech za 

zahájení útoku považovat zkracování tzv. bezpečné vzdálenosti. Její dodržování je také 

jedním z důležitých prvků zajištění vlastní bezpečnosti a schopnosti vhodné reakce na 

případné napadení. Často bývá tento pojem vysvětlován pomocí situace, kdy instruktor 

a cvičící naproti sobě vzájemně předpaží a tato vzdálenost, tedy „dvou natažených paží“ 

bývá poté popisována jako minimální bezpečná vzdálenost. V určitých situacích to je 
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sice možné (např. policista přebírá na tuto vzdálenost doklady od kontrolované osoby), 

ale určitě tato poučka neobsáhne všechny situace, ve kterých se jedinec při řešení rizika 

může ocitnout. Stejně jako při volbě strategie řešení rizikové situace je také u minimální 

bezpečné vzdálenosti rozhodující osoba (osobnost) útočníka a napadaného. Pokud bude 

(průměrný) muž útočit na (průměrnou) ženu, bude minimální bezpečná vzdálenost 

rozdílná od situace, kdy ty samé osoby role vzájemně vymění. Zjednodušeně lze říci, že 

minimální bezpečná vzdálenost pro napadeného končí ve chvíli, kdy se cítí ohrožen. 

Podle okolností situace (osoba útočníka; osoba napadeného; jejich vzájemná 

komunikace; prostředky, jimiž je útok veden; místo a čas napadení) to mohou být dva, 

ale také dvacet metrů. Jak již bylo uvedeno výše, tak v případě, že potencionální útočník 

již zkracuje tuto vzdálenost, je nejvyšší čas mu pomocí komunikace (tento pojem 

rozebereme dále) dát jasně najevo, že nám tato situace připadá riziková a v případě, že 

bude dále ve svém jednání pokračovat, hodláme se bránit. 

 

3.3.2.7  Komunikace 

Sociální komunikace je jednou z forem sociálního styku, Čírtková (2004) jí vnímá jako 

jednu z jeho tří složek (spolu se sociální interakcí a sociální percepcí), přičemž právě 

komunikaci vidí jako základní moment. Komunikace (tedy sdělování informací a 

významů) je totiž nutnou podmínkou společné činnosti, vzájemného ovlivňování a 

vnímání mezi lidmi. Tradičně se vydělují dvě formy sdělování: verbální a neverbální, 

přičemž obě formy jdou v průběhu sdělování paralelně a vzájemně se doplňují. Vymětal 

(2009) komunikaci dále dělí na tři stánky a to verbální (slova - obsah sděleného), 

paraverbální (tón hlasu, hlasitost, rychlost, plynulost a délka řeči…), a nonverbální (řeč 

těla: mimika, postoj, vzdálenost, gesta, oční kontakt…). Ačkoliv je obsah verbálního 

sdělení vždy na prvním místě, je dobré si uvědomit, že paraverbální a neverbální 

(nonverbální) stránka může obsah sděleného nejen zpřesnit, ale také zcela změnit. 

Takové uvědomění je důležité ze dvou důvodů: 

- pomůže zpřesnit pravý smysl partnerem sdělované informace, 

- pomůže zaměřit se na lepší kontrolu a využívání vlastních paraverbálních a 

neverbálních projevů v průběhu sociálního styku. 
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Proto, aby komunikace při řešení krizové situace splnila svůj účel, je nezbytné, aby 

splňovala důležité aspekty, mezi něž patří soulad těchto tří stánek komunikace. Čírtková 

(2004, str. 203 - 204) uvádí některé neverbální projevy, které se při sociálním styku 

vyskytují. Většinou se jedná o projevy, které se v průběhu sociálního styku projevují 

vesměs spontánně, zpravidla nepodléhají vědomé kontrole, v čemž také spočívá jejich 

význam pro účinný sociální styk. Napomáhají odhadnout aktuální psychický stav 

partnera, jeho postoj k nám a k celé situaci. 

Proxemika 

- řeší význam vzdálenosti mezi komunikujícími. Každý člověk si vymezuje prostor, ve 

kterém se cítí bezpečný a v případě porušení této hranice se zvyšuje vnitřní napětí a 

dochází k citovému vzrušení. Tato vzdálenost se mění podle toho, zda se jedná o lidi 

známé či neznámé, podle pohlaví, nadřízeného či spolupracovníka, ale většinou 

rozlišujeme: 

- intimní sféru (do 50 cm), její porušení jedinec toleruje pouze u nejbližších osob, 

- osobní sféru (50 až 120 cm), která umožňuje pozorovat detaily mimiky, sdělování 

pohledem, a bývá „přístupná“ přátelům či dobrým známým, 

- sociální sféru (1,5 až 3 metry) v níž probíhá velká část profesních jednání (nadřízený – 

podřízený, učitel - student, policista - občan…) 

Tuto vzdálenost je třeba nejen respektovat, ale také jí lze využívat. Zvětšením obvyklé 

vzdálenosti k partnerovi můžeme vyjádřit despekt, nesouhlas a odmítání, jejím 

zkrácením naopak porozumění či sympatii. 

Gesta 

- sdělování osvojenými, kulturně standardizovanými pohyby, pohybovými symboly a 

znaky. Jako doprovodný prvek řeči gesta podporují a umocňují emocionální stránku 

sdělení. Jedná se většinou o podvědomé pohyby, plně uvědomělé gesto je spíše 

výjimkou. Nejdůležitějším ukazatelem je celkový obraz pohybové činnosti, podle něhož 

lze posuzovat některé stránky aktuálního psychického stavu (klid, vzrušenost, únavu, 

depresi). 
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Haptika 

- způsob sdělení, které je tlumočeno bezprostředním kontaktem s druhým člověkem 

(podáním ruky, položením ruky na partnerovu paži…). Stejně jako u proxemiky je dán 

haptický kontakt ustálenými kulturními zvyklostmi a u lidí existují značné rozdíly v 

citlivosti na něj. Jeho nerespektování může vést u druhého člověka k negativním 

pocitům a nepříznivě ovlivnit průběh styku. 

Tělesný postoj  

- řeč postojů těla, jeho držení, vzájemné konfigurace jeho částí. Důležitá je zejména 

poloha hlavy, ramen a hrudníku. Jistota a sebevědomí bývají provázeny vzpřímenou 

hlavou, hrudník je vypnutý, ramena zvednutá, naopak nejistotu doprovází skloněná 

hlava, pokleslý hrudník a svěšená ramena. Souhlasná konfigurace dvou osob vyjadřuje 

zpravidla vzájemně souhlasný postoj k diskutované věci a naopak. 

Mimika 

- sdělování pomocí výrazů obličeje více nežli jiné neverbální projevy odráží vnitřní 

psychický stav. Spolu s „vyčtením“ emocionálních stavů partnera (štěstí, překvapení, 

zloba, smutek, zájem…) lze také usuzovat na obecnější dimenze těchto emocí 

příjemnost – nepříjemnost, aktivita – pasivita, pravost – předstíranost. Osobité místo v 

účinném sociálním styku má úsměv, který bývá projevem sympatií, náklonnosti a 

přátelského postoje.  

Pohledy 

- pohled je nejbohatším zdrojem neverbální komunikace. O jeho vysoké informační 

hodnotě vypovídá i množství výrazů pro charakteristiku pohledu: hodnotící, tázavý, 

tupý, těkavý, zoufalý, rozpačitý, cudný, udivený. Pohled nás informuje především o 

momentálním psychickém stavu partnera, umožňuje určit poměrně specifické a 

konkrétní stavy.  

Další podmínkou efektivní komunikace je sladění tzv. „kognitivní mapy“ (Čírtková, 

2004). Klíčové jsou zejména dva faktory: 

- pocit vlastní hodnoty (sebeobraz, sebepojetí, sebedůvěra), 

- představy o druhých lidech, postoje k nim. 
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Člověk, který si věří a cítí se v dané situaci plně způsobilý, komunikuje nepochybně 

lépe než ten, kterého trápí pocit nejistoty. Stejně tak ten, kdo vnímá druhé jako 

plnohodnotné jedince s právem na vlastní názory a zájmy, preferuje v běžných situacích 

jiný styl jednání než ten, kdo vnímá druhé jako málo soudné, či dokonce obtěžující 

figurky. 

 

Problémy v komunikaci 

Důležitým faktorem, který často brání efektivní komunikaci, je zaměňování sociálních a 

mezilidských vztahů. Sociálními (rolovými) vztahy rozumíme ty, v nichž se nesetkávají 

individua jako taková, ale jako představitelé určitých společenských skupin: tříd, 

profesí, národností (zaměstnanec se zaměstnavatelem, lékař s pacientem, policista s 

občanem…). Tyto vztahy mají neosobní charakter a konkrétní lidé v nich vystupují jako 

členové určité sociální skupiny. Mezilidské (interpersonální) vztahy se liší od vztahů 

sociálních jejich emocionální základnou. Vznikají na základě určitých citů, které mezi 

lidmi navzájem působí. Přestože si člověk většinou uvědomuje převážně jen 

interpersonální vztahy, je důležité obě tyto roviny oddělit. Často totiž mnoho konfliktů a 

rizikových situací vzniká na základě zaměňování těchto dvou rovin, kdy například 

úředník či policista vnímá stížnost občana na postup úřadu či nevhodnou právní 

legislativu jako útok na svoji osobu. Tuto stížnost poté „opětuje stejnou mincí“ a situace 

dále přes osobní útoky vyústí do verbální či dokonce fyzické rozepře. 

S tímto souvisí také zaměnění sociální role z pohledu kompetence, kterou jedinec v 

dané situaci představuje a funkce, kterou má v dané roli splnit. Pokud například 

policista, či zdravotník, který má v určité situaci vykonat svoji pravomoc či povinnost 

(zadržet podezřelého, poskytnout první pomoc) namísto tohoto začne hodnotit např. 

nepřizpůsobivý životní styl těchto svých „klientů“ často nejenže nesplní svoji roli 

(funkci), ale také díky této nekompetentnosti může jinak standardní situaci vyhrotit do 

situace rizikové. 
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Komunikace v rizikové situaci 

Tlak na osobu, řešící rizikovou situaci je samozřejmě obrovský a mezi hlavní 

požadavky na efektivní komunikaci lze zmínit tyto schopnosti jednajícího (Černý, 2007, 

str. 9): 

- „zvládat stres a ovládat se, 

- soustředit se i ve vypjaté situaci, 

- komunikovat a naslouchat, 

- pozorovat, všímat si, umět číst i neverbální komunikaci, 

- umět se přizpůsobit, rychle se adaptovat na novou situaci, správně improvizovat“. 

Komunikace je samozřejmě nedílnou součástí celého „balíčku“, který se podílí na řešení 

rizikových situací. Pomocí ní se totiž dá riziková situace vyřešit bez fyzického kontaktu 

(využití fyzického či technického faktoru), a i v případě, že k němu dojde, tak pomocí 

komunikace lze přesněji identifikovat okamžik, který lze považovat za zahájení útoku.  

Lze rozlišit dvě formy (funkce) komunikace: 

a) komunikace za účelem uklidnění situace a zjištění požadavků útočníka,  

b) komunikace s cílem odradit agresora od dalšího útoku. 

Mezi těmito dvěma formami je rozdíl jak v obsahu, tak ve formě komunikace. V 

případě, kdy situace je ještě relativně klidná, je vhodné snažit se co nejvíce 

komunikovat a věc vyřešit ovlivněním a uklidněním agresora. K tomuto účelu lze využít 

některé prvky interakční stránky sociálního styku, tedy vzájemného působení a 

ovlivňování názorů mezi lidmi. Čírtková (2004, str. 210 - 212) uvádí některé metody 

ovlivňování (demonstrování, objasňování, sugesce, ovlivňování příkladem…), přičemž 

pro potřeby řešení rizikových situací se jeví jako nejvhodnější metody přesvědčování. 

Mezi tyto metody patří například: 

Předkládání argumentů. Úspěch ovlivňování závisí jednak na tom, zda se uvádí 

pravdivé a přiměřené argumenty, ale také na tom, jakým způsobem se používají. 

Předběžné oznámení, třeba i nepřímé, že chceme druhého přesvědčit, mívá horší 

výsledky než přesvědčování s nezveřejněným závěrem. Nejdůležitější a 

nejpřesvědčivější argumenty se doporučuje nechávat až na konec. Jednostranná 
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argumentace, která pouze obhajuje danou tezi, je účinnější tam, kde chceme upevnit a 

posílit již stávající přesvědčení. Osoby s vyšším vzděláním byly více ovlivněny 

oboustrannou informací (tedy i argumenty proti dané tezi), osoby s nižším vzděláním 

jednostrannou argumentací. V případě, že chceme druhého přesvědčit o přijetí určitého 

postupu, programu, jenž z části přijímá a z části odmítá, doporučuje se argumentovat 

nejprve souhlasnými částmi a teprve poté nesouhlasnými. 

Používání otázek. Význam otázek v procesu přesvědčování je zejména v tom, že 

aktivizují přesvědčovaného, což je nezbytný předpoklad vzniku nebo změny 

přesvědčení. Dotazovací způsob umožňuje realizovat nepřímý a tedy psychologicky 

přijatelnější způsob ovlivňování. Lze jej doporučit zejména u jedinců, kteří mají 

tendenci spíše akceptovat názor, k němuž došli sami či u dominantních typů, jež mají 

potřebu nadřazenosti a na podřazenost reagují negativně a odmítavě. Vhodně položené 

otázky slouží jednak ke zjišťování názoru partnera (protivníka): „Co si myslíte o…? 

Domníváte se že…? Slyšel jste o…?“ ale lze jimi i nepřímo regulovat celý proces 

přesvědčování. Otázky lze také využít ke zpochybňování nebo popírání argumentů 

přesvědčovaného. Přitom je velkou výhodou, že se nevyjadřuje přímo opoziční nebo 

nesouhlasné stanovisko, což skoro vždy vede ke vzniku konfliktu. Otázky směřující ke 

zpochybnění argumentů by měly být neosobní, aby se nedotkly prestiže ovlivňovaného. 

Počáteční otázky by se neměly vztahovat na podstatu celé sporné teze, ale jen na dílčí 

problémy. Otázky by neměly mít direktivní charakter (výslech nebo zkouška), 

vyhýbáme se otázkám, na které lze odpovědět jen „buď – anebo“. 

Kladné odpovědi. Dialog je veden tak, že se zpočátku vyhýbá rozporným částem a 

zaměřuje se na získávání dílčích souhlasů, aby se dosáhlo souhlasu celkového. Pokud 

totiž přesvědčovaný zaujme hned zpočátku kategorický nesouhlas, bude se snažit zůstat 

důsledný až do konce. Je žádoucí, aby se souhlasné postoje a návrhy přesvědčovaného 

setkaly se souhlasem také u přesvědčujícího. U nesouhlasných postojů a názorů by měl 

přesvědčující namísto „ne“ využívat podmíněný souhlas „ano, ale…“ Někdy lze také 

postupovat tak, že přesvědčující nejprve přijme tvrzení přesvědčovaného, ale poté z 

nepravdivého tvrzení vyvozuje možné, často absurdní důsledky. Na závěr z toho 

vyvodí, že vyplývají-li z teze nesprávné důsledky, je nesprávná sama teze. 
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Používání apelů. Apel je taková výzva, jejíž argumentační síla spočívá především v 

emocionálním nátlaku na přesvědčovaného, apel je často provázen sugestivním 

účinkem. Apelovat lze na intelekt („při vašem vzdělání, vy tomu budete rozumět, 

posuďte sám…“), na city („při vašich zkušenostech…“) na víru („důvěřují vám…“) či 

na fantazii („vžijte se do situace…“). Za účinné se považují apely na intelekt, nebo ty, 

které se dotýkají vnitřních etických hodnot přesvědčovaného (svědomí, čest, 

objektivnost, statečnost). Čím je člověk mladší, tím snadněni se dá ovlivňovat, s věkem 

vnímavost na apely klesá a jsou preferovány argumenty. Nižší vnímavost na apely se 

předpokládá u intelektuálně vyspělejších jedinců. 

V případě, kdy je zjevné že riziková situace se již nevyřeší v klidu, se organizmus 

obránce připravuje na řešení rizikového situace fyziologickými změnami, popsanými v 

kapitole 3.3.1.4 (zvýšená tepová frekvence, zvýšená hladina adrenalinu) a s tím 

spojenými účinky (nervozita, třes hlasu, nevolnost). Rozvláčná a složitá komunikace, 

při které by obránce nebyl schopen dostatečně srozumitelně formulovat a s jistotou 

přednést svoje požadavky, by v tomto případě většinou nebyla efektivní, naopak spíše 

kontraproduktivní. Proto  je výhodnější držet se stručné komunikace, v níž bude pouze 

obsažena zejména výzva směrem k útočníkovi: „…stůj! …nechte toho! ...nepřibližujte 

se!“ Pokud je útočník takto vyzván a přesto v útoku pokračuje, je to jasný signál k 

obraně ať už z pohledu správného taktického načasování, ale i z hlediska následného 

posuzování celé situace orgány činnými v trestním řízení.   

 

3.3.3  Fyzický faktor 

Jak už bylo uvedeno výše, pod pojmem fyzický faktor rozumíme vše, co souvisí s 

využitím možností vlastního těla k řešení rizikové situace. Rozumíme jím využití 

technik (údery, kopy, kryty, páky…) bojových sportů či umění (zápas, box, karate, 

judo…) či prosté fyzické síly k překonání odporu útočníka. V tomto výukovém 

programu však budeme řešit tento faktor spíše jako nedílnou součást celého „balíčku“ a 

možnosti těla využijeme jako podporu k využití a nalezení vhodnějších způsobů řešení 

rizikové situace. Možnosti cílové skupiny, pro něž je tato metodika určena, jsou totiž 

značně omezené proto, aby cvičící získali potřebné návyky a schopnosti sebeobranných 

technik založených na prvcích úpolových sportů či bojových umění. Z tohoto důvodu 
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také není možné se věnovat dlouhodobému drilu, při kterém se cvičící přizpůsobují 

pevně dané formě, naopak se využívají techniky, které vycházejí z konkrétních 

možností a přirozených reakcí těchto cvičenců. Základní prvky sebeobrany (postoj, 

úder, kryt a kop) jsou podrobněji popsány v metodickém kompletu a proto se nyní 

podrobněji budeme věnovat pouze prvkům souvisejícím s pohybově – taktickými 

principy. 

 

3.3.3.1  Pohybově - taktické principy 

Směr pohybu se do jisté míry odvíjí od strategie, kterou pro řešení situace volíme, ale 

bylo by určitě velmi zjednodušené a nepřesné říci, že v případě kdy útočíme, se 

pohybujeme směrem vpřed, a ve chvíli kdy se bráníme či unikáme, se pohybujeme 

směrem vzad. Rozebereme si dvě situace, které toto zcela jasně dokreslují a při nichž 

dochází k paradoxním protimluvům a to obranu protiútokem a únik směrem vpřed a 

také situaci, kdy obě tyto strategie vzájemně kombinujeme. Posledním pohybovým 

principem, na kterém jsou techniky tohoto kompletu založeny, je dané postavení čelem 

k útočníkovi. 

Obrana protiútokem 

Byť pojem „útočná akce“ může vyvolat dojem, že se jedná o akt nevyvolané agrese, tak 

poté, co jsme si vyjasnili možnosti nutné obrany podle §29 tr. zákona víme, že 

nemusíme čekat na zahájení akce protivníkem, ale svoji obrannou akci můžeme zahájit 

už ve chvíli, kdy jeho útok bezprostředně hrozí. Jedná se tedy v podstatě o obranu 

protiútokem, která je z taktického hlediska výhodnější. V zásadě platí to, že obrana 

(protiútok) je účinnější ve chvíli, kdy se pohybujeme směrem vpřed, kdy sami můžeme 

určit vzdálenost k útočníkovi a lépe tak načasovat vhodný okamžik pro naši obrannou 

akci. 

Únik směrem vpřed 

Pokud se napadený jedinec naopak rozhodne k řešení situace pomocí úniku, je 

výhodnější i v tomto volit směr vpřed. Byť na první pohled toto tvrzení může vypadat 
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naprosto banální a zbytečné, tak zkušenosti ukazují, že v případě nečekaného útoku se 

napadený jedinec „couvá“ - pohybuje směrem vzad, tedy tam, kam nevidí a není 

schopen hledat únikovou cestu, vyhnout se překážkám atd. Při úniku je tedy většinou 

výhodnější situace, kdy se napadený volí únik směrem vpřed. Proto, aby zároveň nebyl 

otočen zády k útočníkovi, je vhodný únik „kolem útočníka“, případně „za útočníka“.  

Kombinace úniku a útoku 

Samozřejmě ve většině případů nelze zcela definitivně říci, že jednou zvolená strategie 

řešení je definitivní a neměnná. Při výuce by se měl instruktor vyvarovat slov, jako 

jsou: vždycky x nikdy; musíš x nesmíš. „…nikdy nesmíš ustoupit…vždy je výhodnější 

vyčkat…když se jednou rozhodneš bránit, braň se!“ Jak jsme si totiž uvedli dříve, řešení 

situace se liší nejen podle dispozic napadeného a útočníka, místa a času napadení, nebo 

prostředků, jimiž je útok veden, ale také podle aktuálního vývoje situace. Takže i v 

případě, že napadený nejprve zvolí strategii útoku, která se však ukáže jako 

nevýhodnou, lze toto pochopitelně v průběhu akce změnit a uniknout. Stejně tak je to 

možné pochopitelně i opačně, například v situaci, kdy napadený nejprve zvolí únik do 

bezpečí, kde si připraví pepřový sprej a v případě dalšího napadení situaci řeší výše 

popsanou obranu útokem. 

Čelem k útočníkovi 

V převážné většině případů by mělo být snahou obránce postavení čelem k útočníkovi. 

Byť existují sebeobranné techniky reagující na útok ze stran či zezadu, tak není v 

možnostech cílové skupiny, které je tento metodický komplet určen, tyto techniky 

zvládnout tak, aby byly účinné. Výchozí myšlenkou tohoto metodického kompletu je to, 

aby jedna správně provedená a zažitá sebeobranná technika fungovala na rozličné 

způsoby napadení, namísto toho, aby obránce vybíral z několika různých způsobů 

obrany, které díky nízké časové dotaci nemá a nemůže mít zažité. Proto i v případě, že k 

napadení dojde ze strany či zezadu, bude vždy sebeobranná situace zahájena tím, že se 

obránce dostává do pozice „čelem k útočníkovi“ a pokračuje již dříve nadrilovaným 

způsobem obrany. 
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3.3.4  Technický faktor 

Jak je již uvedeno na začátku tohoto textu, tak pod pojmem „technický faktor“ se 

rozumí všechny prostředky, které mohou napomoci při řešení rizikové situace (kapitola 

je volně zpracovaná s využitím www.obranazeny.cz):  

 

3.3.4.1  Improvizované prostředky 

Jednak to mohou být specializované prostředky určené k sebeobraně, ale také veškeré 

předměty, které máme při sobě, či se nacházejí na místě incidentu. Vždyť i trestní 

zákoník pod pojmem „zbraň“ rozumí „…cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu 

důraznějším“. Tyto prostředky se samozřejmě svým tvarem i způsobem použití mohou 

lišit, od předmětů ve tvaru hole (deštník, smeták, vycházková hůl…) pro bodnutí či 

údery, kamene (svazek klíčů, popelník…) pro údery či házení, štítu (židle, aktovka…) 

pro vykrytí úderu, nože (nůžky, šroubovák, tužka…) pro sekání, řezání či bodání, nebo 

lana (opasek, řetěz, části oděvu) pro švihnutí, ovinutí či spoutání útočníka. Stejně tak je 

možné využít tekutiny, spreje či hrsti písku, které v případě vhození na útočníka mohou 

vést k odvedení jeho pozornosti a následnému útoku či úniku. 

 

3.3.4.2  Specializované prostředky 

Pro potřeby výukového programu se však podrobněji budeme zabývat pouze 

specializovanými prostředky. Tyto můžeme dále podle jejich povahy dělit do několika 

skupin, pro naše potřeby bude stačit jednoduché rozdělení na „smrtící“ a „nesmrtící“. Je 

to samozřejmě rozdělení poněkud zjednodušené a nepřesné, vždyť i s elektrickým 

paralyzérem lze při souhře nešťastných náhod přivodit těžká zranění, která dále vedou k 

úmrtí - například po pádu zasaženého na zem, zatímco v jiných případech nemusí 

použití střelné zbraně mít podobně fatální následky. Těmito „nesmrtícími“ prostředky 

zde rozumíme: 

a) obranné spreje, 

b) elektrické paralyzéry, 

c) kombinace obranných sprejů a elektrických paralyzérů. 

http://www.obranazeny.cz/
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Jejich další specifika budeme řešit v další části textu, ale pro porovnání s nimi učiníme 

výčet „smrtících“ prostředků, kterými se zabývá zákon č. 119/2002 Sb. jenž zbraně dělí 

do čtyř skupin: 

a) zakázané zbraně, 

b) zbraně podléhající povolení, 

c) zbraně podléhající ohlášení, 

d) ostatní zbraně (např. historické zbraně, plynové zbraně na vzduchovou kartuš, atd.). 

Stejně tak ale mezi ně můžeme počítat tzv. chladné zbraně (nože, dýky, kuše, boxery, 

teleskopické obušky…), u jejichž použití je vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či 

smrti. Při použití těchto prostředků „běžným“ občanem nastává několik nebezpečí a 

nevýhod, které na první pohled nemusí být zcela zřejmé. Mezi ně patří zejména:  

a) nabývání střelných zbraní, uvedených v § 3 písm. b) a c) zákona č. 119/2002 Sb. je 

vázáno zákonem (nutnost získání zbrojního průkazu, povolení či ohlášení zbraně, 

odpovědnost za ztrátu), 

b) v případě střelných či chladných zbraní vzniká potřeba náročného a soustavného 

výcviku, 

c) při jejich použití vznikají těžká zranění, která v případě, že použití zbraně nebude v 

souladu s podmínkami nutné obrany, mohou znamenat trestní odpovědnost „obránce“, 

d) účinek těchto zbraní nemusí být okamžitý. Již v mnohých případech došlo k tomu, že 

těžká zranění, v jejich důsledku zasažený následně podlehl, jej v daný okamžik 

nezastavilo a ten byl i nadále schopen dalších útoků. 

Ve srovnání s nevýhodami těchto „smrtících“ prostředků poté vynikají výhody 

„nesmrtících“ prostředků: 

a) jejich nabývání není vázáno zákonem (stačí dovršení 18 let), 

b) ovládání a použití je ve srovnání se střelnými či chladnými zbraněmi daleko 

jednodušší, 

c) následky jejich použití nebývají smrtelné, při jejich neoprávněném využití 

„obráncem“ tak nevzniká riziko fatálních následků,  
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d) jejich účinek bývá okamžitý a při správném použití tak protivníka v danou chvíli 

vyřadí z boje, 

e) v případě, že jsou obránci při přepadení sebrány, díky chybějící smrtící síle nevzniká 

takové nebezpečí jako v případě „smrtících“ prostředků. 

Vedle těchto hlavních výhod přinášení další výhody (nízké pořizovací náklady, 

skladnost, nevzniká odpovědnost za ztrátu…), ale také některé nevýhody. Mezi ně patří 

například nutnost porušení bezpečné vzdálenosti z důvodu navázání fyzického kontaktu 

s útočníkem v případě použití elektrického paralyzéru, relativně krátký dosah obranných 

sprejů (zejména v případě použití typu „mlha“), nebo nižší účinnost u osob pod vlivem 

alkoholu či drog. 

Obranné spreje 

Obranné spreje, takzvané kasry, používané i policejními a bezpečnostními sbory na 

celém světě, jsou jedním z nejrozšířenějších sebeobranných prostředků. Jejich velkou 

výhodou je velmi příhodná cena a přijatelná hmotnost pro permanentní nošení. Jejich 

velikost závisí na požadovaném objemu náplně, která ovlivňuje intenzitu výstřiku a 

počet opakování při použití v reálné situaci. V praxi se objem nádobky pohybuje od 15 

ml do 40 ml a maximálně 63 ml. I menší varianty spreje postačují (i když jistota je 

jistota, a pro obranu je více lepší než méně…). Pokud dojde k „ostrému použití“ je pro 

všechny případy lépe nahradit jej vždy novým sprejem. Úspora by se v takovém případě 

nemusela vyplatit. Doba použitelnosti spreje je výrobcem omezena, po nějaké době (cca 

2-3 roky podle typu) je vhodné zakoupit nový výrobek, protože chemická náplň a 

mechanické těsnění ventilku může časem postupně ztrácet svou účinnost. Náplň 

obvykle tvoří paralyzující látka, která působí ochromujícím účinkem na zrak, sliznice a 

dýchací aparát. Nejmodernějším trendem v současnosti jsou výtažky z kayenského 

pepře (druh pálivé papriky) označované OC (oleoresin capsicum), které mají na i na 

odolnou osobu velmi silný dopad. Kvalitně zasažený člověk cítí neovladatelně palčivou 

bolest v očích a na sliznicích, i při mírném nadechnutí látky má pocit „vyraženého 

dechu“. Jeho akceschopnost je ne několik minut (max. cca 30) významně narušena. 

Pepřové spreje také mohou zásadně pomoci při setkání s ohrožujícím psem či jiným 

zvířetem. Některé spreje jsou kombinované s výkonnou svítilnou, kterou jednak lze 

samozřejmě využít jako běžnou svítilnu, ale její hlavní taktické využití spočívá v 

osvícení tváře protivníka, jeho oslnění a následném využití pepřového spreje. Obranné 
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spreje typu OC existují ve dvou hlavních provedeních lišících se charakterem výstřiku a 

to buďto jako typ „mlha“ (angl. FOG) anebo typ „proud“ čili „tekutá střela“ (angl. JET). 

Typ „mlha“ je standardnějším provedením výrobku. Výhodou „mlhy“ je širší záběr bez 

nutnosti přesného míření, díky většímu rozptylu trysky. Hlavní nevýhodou může být v 

extrémním případě i zasažení samotného uživatele nebo nezúčastněných osob, a to 

například při závanu protivětru, v uzavřených prostorách (dopravní prostředek atd.).  

Typ „tekutá střela“ odstraňuje předchozí nedostatky zmíněné „mlhy“. Není takové 

riziko zasažení uživatele protivětrem a v krajním případě lze užít i v místnosti. Po 

stisknutí trysky vystříkne dlouhý a intenzivní paprsek tekutiny přímo na protivníka. 

Délka výstřiku (podle velikosti spreje je kolem 2–4 metrů) pomáhá udržovat výhodnější 

vzdálenost. Je však zapotřebí dokonalejšího zamíření na hlavovou část útočníka a s tím 

souvisí i větší dávka odvahy postavit se útočníkovi čelem. 

Elektrický paralyzér 

V tomto případě se jedná o malý, poměrně lehký kapesní transformátor, který napětí 

vnitřního zdroje (obvykle 9V baterie) dokáže přeměnit na výboje o síle i několik set 

tisíc voltů. Elektrody přístroje se musí dostat do kontaktu s tělem protivníka minimálně 

na vzdálenost 1-1,5 cm, v praxi to znamená přitisknout a zmáčknout spínač. V případě, 

že útočník napadeného již drží, nemůže výboj paralyzéru zasáhnout i obránce, protože 

probíhá pouze mezi kovovými elektrodami. Paralyzér bez problémů probije koženou 

bundu, silný svetr i tlusté vrstvy oděvu. Podle doporučení výrobců těchto paralyzérů je 

vhodné jeho použití na oblast rozkroku, ramen, bedra, slabiny, naopak oblast krku a 

hlavy je dle návodu výrobce zakázána. Pokud však napadený bude řešit rizikovou 

situaci s ohrožením vlastního života, nemusí být ani toto použití v rozporu s institutem 

nutné obrany. 

V předchozím textu byly zmíněny výhody těchto prostředků ve srovnání se střelnými či 

chladnými zbraněmi, je nutné ale také uvést některé jejich nevýhody. Mezi ně patří 

například nutnost porušení bezpečné vzdálenosti z důvodu navázání fyzického kontaktu 

s útočníkem v případě použití elektrického paralyzéru, u obranných sprejů pak relativně 

krátký dosah (zejména v případě použití typu „mlha“), nebo nižší účinnost u osob pod 

vlivem alkoholu či drog.  
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Kombinace obranný sprej/elektrický paralyzér 

Nevýhody těchto dvou koncepcí pak do značné míry řeší jejich vzájemná kombinace, 

kdy je součástí jednoho prostředku jak obranný sprej, tak i elektrický paralyzér. V 

případě tohoto prostředku lze využívat největší výhody obranného spreje a to možnost 

řešení rizikové situace bez porušení bezpečné vzdálenosti a v případě jejího porušení 

(nedostatečný zásah útočníka, útočník pod vlivem drog…), a lze útočníka dále 

pacifikovat s pomocí elektrického paralyzéru. Přístroj se při obou způsobech využití 

jednoduše ovládá jednou rukou, navíc bývá vybaven bezpečnostním vypínačem, který 

zamezí nechtěnému výboji. Vysoký výkon výboje (500 000 Voltů) v kombinaci s 

pepřovým sprejem tak podstatně zvyšuje obranyschopnost uživatele. 

Způsob použití těchto prostředků se samozřejmě odvíjí od vývoje situace a 

zúčastněných aktérů. Nelze jednoznačně určit, zda je vhodnější útočníka seznámit s tím, 

že obránce má k dispozici tyto prostředky a působit preventivně či k jejich použití 

využít momentu překvapení. Může nastat situace, kdy se síla účinku u sprejů či 

paralyzéru skrývá především v momentu překvapení, ale stejně tak mohou tyto 

prostředky působit i odstrašujícím účinkem - paralyzér „práskající“ mezi obráncem a 

útočníkem může zlomit jeho vůli a odhodlání k případnému útoku. 

Zásady pro účelné nošení jsou podobné, jako v případě sprejů. Je důležité mít stále na 

paměti, že ani sebeúčinnější sprej či paralyzér zahrabaný hluboko v kabelce při řešení 

rizikové situace rozhodně nepomůže. S ohledem na výše řešenou Cooperovu stupnici 

připravenosti je tedy potřeba reagovat včas a se zvyšujícím se stupněm nebezpečí je 

nutné mít tyto ochranné prostředky již připraveny k případnému použití. Byť mohou 

tyto rady vyznít banálně, praktické zkušenosti napovídají, že potencionální obránci se 

spokojí pouze s nakoupením těchto prostředků, ale již se dále nezabývají seznámením 

se způsobem jejich použití, ovládacími prvky, nošením, účinným dosahem v případě 

sprejů, vhodným taktickým postupem apod.  
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3.4  Pedagogické aspekty výuky 

Velmi důležitým prvkem jakéhokoliv výukového programu je samozřejmě také způsob 

jeho prezentace a následné výuky. Pedagogické aspekty výuky jsou jedním z 

rozhodujících faktorů, rozhodujících o její kvalitě a tedy o tom, jak budou klienti po 

absolvování kurzu připraveni na řešení rizikové situace. Vzdělávání dospělých je 

samozřejmě odlišné od běžně pojímaného systému vzdělávání dětí či mládeže a často 

spíše doplňuje či rozšiřuje již získané vzdělávání. 

„Obecně se dá říci, že za vzdělávání dospělých se považují různé druhy vzdělávání, 

přípravy nebo výcviku, pracovního školení či rekvalifikace, kterých se zúčastňují lidé, 

kteří již ukončili svou klasickou první cestu edukace a v dalším životě došli k závěru, že 

potřebují či jsou nuceni si své znalosti rozšířit, obnovit nebo vytvořit. Zcela jistě sem 

patří i vzdělávání v podnicích, firmách a organizacích, které své zaměstnance potřebují 

neustále informovat o nových trendech a přeškolovat s ohledem na dynamicky se 

vyvíjející profesní problematiku.“ (Mucha, 2013, str. 12) 

Vzděláváním dospělých se zabývá samostatný vědní obor, zvaný andragogika, kterou 

popisuje Palán jako „vědu o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, 

respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, 

socializací a enkulturací.“ (Palán, 1997, str. 11). 

Při vzdělávání dospělých jsou samozřejmě specifické způsoby motivace i druhy učení. 

Beneš (2010) se ve své publikaci zabývá dvěma druhy motivace vzdělávání dospělých. 

Prvním je situace, kdy se jedinec vzdělává tzv. pro instituci. I v tomto případě 

vzděláváním může získat sám pro sebe menší či větší výhody a není vůbec vyloučeno, 

že toto učení přináší uspokojení ambicí a aspirací, ale i osobnostní rozvoj. Jedinec ale 

může být motivován i rozvojem vlastní individualizace a zvládání jejich důsledků. 

Přitom jde o řešení otevřených situací, překonávání nejistot, hledání vlastní hodnotové 

škály, identity, kulturních vzorců. Tento druh učení se uskutečňuje spíše formou 

poradenství, pomoci, posilněním a ujasněním motivů a zefektivněním sebeučení nebo 

kolektivního učení.   
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Metodami a formami vzdělávání dospělých se zabývá také Vaverčáková a Gergelová 

(2010). Zabývají se profesním vzdělávání sociálních pracovníků a stejně jako Beneš 

spatřují důležitost a vzájemnou propojenost vzdělávání jak pro organizaci, tak pro 

jednotlivce. Upozorňují na důležitost zvolené formy a metody vzdělávání, přičemž 

profesní vzdělávání dělí na: 

- vzdělávání v organizaci při výkonu práce (na pracovišti) 

- vzdělávání v organizaci, mimo výkonu práce (mimo pracoviště) 

- externí vzdělávaní (vzdělávání mimo organizaci) 

Připravovaný výukový program bude zájemcům nabízen formou externího vzdělávání, 

které se nejčastěji využívá k získání specializovaných vědomostí a pokročilých 

zručností. Jako výhodu spatřují Vaverčáková a Gergelová to, že vhledem k tomu, že v 

externím vzdělávaní se setkávají zaměstnanci z různých organizací, jsou vystavení 

vzájemnému vyměňování zkušeností. Nevýhodou je pak v některých případech odlišný 

pohled vzdělavatelů a klientů na potřeby a metody vzdělávání a s tím spojené přenášení 

získaných vědomostí do praxe. Pro připravovaný výukový program je proto důležitá 

zpětná vazba od klientů, s jejíž pomocí budou získávány poznatky a podněty klientů, 

vedoucích k přiblížení výukového programu potřebám praxe. 

 

3.4.1  Klíčové kompetence 

Kompetencí k sebeobraně a jejími komponenty se zabývá Vít (2011a). Uvádí, že 

připravenost k sebeobraně, tzn. schopnost předvídat a vycítit nebezpečí, bojovat a bránit 

sebe nebo své blízké je součástí přirozené, pudové výbavy všech živých tvorů, člověka 

nevyjímaje. Každý jedinec je geneticky vybaven pudovými reakcemi k elementární 

sebeobraně, ačkoliv ve způsobilosti bránit se proti násilí existují značné 

interindividuální rozdíly. Tuto způsobilost definuje jako kompetenci k sebeobraně. 

Pojem kompetence pochází z latinského competentia, s původním významem soudní 

příslušnost nebo pravomoc. Dnes je význam slova kompetence vztahován k věcné 

způsobilosti jedince k nějaké činnosti: schopnost, dovednost, způsobilost. Podle 

Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2009) je to schopnost, dovednost, 
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způsobilost úspěšně realizovat nějaké činnosti, řešit určité úkoly zejména v pracovních 

a jiných životních situacích. Na základě uvedeného tedy definuje Vít (2011a) 

kompetenci k sebeobraně jako způsobilost jedince k ochraně vlastních zájmů 

chráněných zákonem zahrnující kognitivní, psychomotorické a afektivní komponenty. 

Komponentami rozumíme: 

1. Kognitivní oblast 

Znalost a rozpoznání nebezpečí, znalost strategicko-taktických zásad sebeobrany, 

znalost psychologicko-komunikačních a technických prostředků v sebeobraně, znalost 

právního vymezení nutné obrany a další. 

2. Psychomotorická oblast 

Rozvinuté pohybové schopnosti, naučené specifické pohybové dovednosti – technické 

prostředky sebeobrany, komplexní pohybový projev v modelových sebeobranných 

situacích a jiné. 

3. Afektivní oblast 

Optimální postoj k tréninku sebeobrany, přijímání a důvěra v obsah tréninku, víra v 

užitečnost tréninku a podobně. 

Z empirie je všeobecně známo, že některé osoby jsou přirozeně vybaveny silnou 

kompetencí k sebeobraně. Aniž by prošly specificky zaměřeným tréninkem, vykazují 

vysokou míru dovedností a psychických vlastností potřebných k obraně, včetně jejich 

stability za stresových podmínek. Na druhé straně jsou z praxe známy příklady osob, 

které i po dlouhodobém tréninku vykazují nízkou emoční stabilitu v konfliktních 

situacích a celkově nízkou úroveň obranných schopností a dovedností. Kompetenci k 

sebeobraně je však možné rozvíjet tréninkem. V pedagogickém procesu proto 

vycházíme z předpokladu, že každý jedinec je obdařen schopností bránit se (i když v 

různé míře), a tuto kompetenci lze dále zlepšovat procesem učení. Rozhodujícím 

kritériem pro hodnocení kompetence k sebeobraně je úroveň učebních výstupů (dále v 

kapitole 4.3.2) a jejich stabilita v různých podmínkách a čase. 

 



70 

 

3.4.2 Didaktické zásady  

Didaktikou Průcha, Valterová, Mareš (2009) rozumí teorii vyučování a jejím 

předmětem pak cíle, obsah, metody a organizační formy vyučování. Didaktikou 

sebeobrany se zabývají autoři Fojtík a Michalov (1996), kteří uvádí některé didaktické 

zásady, jež využívá také připravovaný výukový program.  

Jednou z nich je zásada názornosti, která se „v úpolech zaměřuje na řadu ukázek 

techniky v různém tempu a z různých stran, případně ukázku se zdůvodněním klíčových 

fází. Je vhodné, aby techniku po určitém zvládnutí předváděly i jednotlivé dvojice žáků 

či jednotlivci, přičemž ostatní sledují jejich provedení a doplňující vysvětlení učitele.“ 

(Fojtík; Michalov; 1996, str. 19). 

Další zásadou, využívanou v následujícím výukovém programu, je zásada přiměřenosti. 

„V úpolech se jedná zejména o zjištění, zda žák je schopen určenou fázi v celku 

realizovat bez velkých obtíží, či zda pro něho je příliš složitá či příliš jednoduchá. Je-li 

pro žáka příliš složitá, postupujeme rozdělením na jednodušší úseky, jež nacvičujeme 

nejprve izolovaně a teprve pak spojíme v celek.“ (Fojtík; Michalov; 1996; str. 19). 

Zásadu trvalosti doporučují zmínění autoři realizovat prostřednictvím aktivizace žáka 

(klienta) v hodině, ale také opakováním probraných pohybových struktur. Při aktivním 

přístupu k probrané látce jsou jeho znalosti a dovednosti totiž trvalejší, nežli při 

samotné snaze o zapamatování instrukcí. 

Ze zásad uváděných těmito autory je nejhůře realizovatelná zásada soustavnosti a to 

proto, že tento výukový program je řešen formou jednorázových vzdělávacích kurzů. Z 

tohoto důvodu jsou vždy absolventi těchto kurzů upozorňováni na vhodnost jeho 

opakování (nejlépe v pravidelných intervalech), případně na možnost delšího 

sebevzdělávání. Za tímto účelem jsou klientům poskytovány výukové pomůcky a to 

zejména elektronická podoba metodického kompletu, podle něhož se výuka realizuje. 
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3.4.3 Využité druhy učení 

Učení je jeden z klíčových psychologických pojmů, pro nějž neexistuje všeobecně 

přijímaná definice. Jak je uvedeno v Pedagogickém slovníku (Průcha, Valterová, Mareš; 

2009), naučené je opakem vrozeného a můžeme jej členit podle řady hledisek, například 

podle procesů a činitelů, jichž se týká (senzorické, percepční, motorické) podle podílu 

vědomého záměru (záměrné, bezděčné), podle vnější formy a postupu (vtiskováním, 

nápodobou, klasickým podmiňováním, poučováním, řešením problémů), podle nositele 

(lidské, automatizované), podle míry autoregulace (spontánní autoregulace, vědomá 

autoregulace, vnější řízení učitelem, vnější řízení automatem). V tomto výukovém 

programu bude využito zejména senzomotorické učení a učení za pomoci řešení 

problémových situací, kterým jsou věnovány následující dvě kapitoly, volně zpracované 

Haklem (2010, str. 46 - 48) podle kolektivu autorů (1998) a také metoda sekundární 

asociace. 

 

3.4.3.1  Senzomotorické učení  

Senzorické (smyslové) a motorické (pohybové) učení se navzájem prostupují a doplňují. 

Často mají přirozený charakter a to zejména v dovednostech, kterým se učíme 

spontánně (chůze, běh). V tomto výukovém programu se však jedná o činnosti, které 

jsou úzce zaměřené na činnost klienta při řešení rizikové situace (vhodný postoj a 

pohyb, kryty, údery, kopy), tedy u činností, které je třeba „nadrilovat“ a vytvořit tím 

tzv. dynamický stereotyp. Tento pojem označuje takové osvojení některých dovedností, 

při kterém již dochází k absolutnímu zautomatizování této činnosti. Senzomotorické 

učení probíhá nejčastěji těmito způsoby:  

a) nápodobou - dominuje zraková analýza, učení probíhá komplexně, jednotlivé prvky 

jsou mnohokrát opakovány,  

b) instrukčním učením - představa o nacvičované činnosti je utvářena slovními pokyny, 

které musí být analyzovány a myšlenkově zpracovány, což klade velké nároky na 

vyjadřovací schopnosti instruktora,  



72 

 

c) zpětnovazebním učením - je postaveno na principu pokusu a omylu a následném 

vhledu do nacvičované dovednosti. O správnosti provedení se lze přesvědčit po 

ukončení nácviku, kdy dochází ke korekci nedostatků,  

d) ideomotorickýcm učením - upevňuje nacvičenou pohybovou dovednost a šetří 

fyzické síly, neboť není vázáno na bezprostřední výkon cviku, ale spokojí se s jeho 

studiem a pozorováním.  

 

3.4.3.2  Učení za pomoci řešení problémových situací  

Jak je uvedeno výše, senzomotorické učení bývá využíváno zejména u činností, které je 

třeba činit automaticky bez většího myšlenkového zpracování, které by znamenalo 

prodlevu při výkonu této činnosti (např. kryt při útoku). Samozřejmě není však 

přijatelné, aby klienti při řešení vzniklého rizika jednali „bezmyšlenkovitě,“ naopak je 

třeba, aby v situacích jednali zcela promyšleně, takticky a samozřejmě v souladu s 

právními předpisy. Je tedy třeba, aby klient tyto činnosti, které si osvojil a 

zautomatizoval, dovedl adekvátně aplikovat do reálných situací. Za tímto účelem se 

využívá učení za pomoci řešení problémových situací, které je v rámci tohoto 

výukového programu nazýváno modelovými situacemi. V této fázi výcviku klienti 

techniky „nadrilované“ pomocí senzomotorického učení postupně uplatňují a využívají 

v modelových situacích, jejichž náročnost po celou dobu výuky postupně graduje a 

situace na sebe logicky navazují.  

Při těchto situacích spolu většinou cvičí dva klienti, kdy jeden z nich je v roli obránce a 

druhý v roli útočníka, protože z hlediska výuky je vhodné, aby si klienti vyzkoušeli obě 

tyto role. Důležité je také to, aby si na závěr dané modelové situace každý klient 

vyzkoušel tuto situaci spolu s instruktorem, jehož útok je výrazně kvalifikovanější, a 

klient si svoji obranu bude moci vyzkoušet s daleko vyšší razancí. Zatímco při většině 

nácviků jsou zapojeni všichni klienti, tak při tomto závěrečném nácviku ostatní cvičící 

sledují řešení daného klienta, pro něhož jejich pozornost znamená zvýšení psychické 

náročnosti. Stejně tak i pro zbylé klienty je toto tzv. observační učení, které probíhá 

nápodobou chování jiného jedince nebo modelu (Průcha, Valterová, Mareš; 2009) 

skvělou metodou dalšího zdokonalení, při které nejlépe vidí správný postup či případné 

chyby v řešení dané situace. 
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3.4.3.3  Sekundární asociace  

Jednou z pedagogických metod, využívaných v tomto výukovém programu, je metoda 

tzv. sekundární asociace. Jak tuto metodu popisuje Sadecký (2008), jedná se o situaci, 

kdy se na počátku každé hodiny sdělí studujícím téma a cíl vyučovací jednotky (zde 

modelové situace), čímž se podpoří nastartování sekundárních asociací tím, že si 

studující připomenou širší představy a prožitky týkající se aktuálního tématu a zvýšenou 

motivací se umožní lepší zachycování nových informací.  

Tento výukový program metodu sekundární asociace využívá zejména proto, že při 

krátké časové dotaci, kterou tento program disponuje (6 výukových hodin) zvyšuje jeho 

účinnost tím, že jednotlivé modelové situace gradují od základních drilů jednotlivých 

technik až po modelové situace blízké reálnému napadení. Během celého nácviku 

klienti hledají vhodná strategická řešení a postupně se učí využívat všechny nástroje k 

vyřešení rizikové situace (verbální i neverbální komunikace, fyzické prvky i technické 

prostředky sebeobrany). Při každé z těchto modelových situací je klientům sdělen její 

cíl, role klientů a také veškeré návaznosti a souvislosti s předcházející teoretickou 

výukou i praktickým nácvikem. Po každé modelové situaci jsou postupně rozebírány a 

řešeny chyby či případné připomínky a náměty klientů. 
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4  Výsledková část 

Po metodické části, v níž byly uvedeny cíle a metodika zpracovávání rigorózní práce i 

výukového programu, a po obecném seznámení a orientaci v problematice základních 

faktorů bojových střetnutí, kterou měla za cíl část teoretická, následuje část výsledková. 

Jejím hlavním cílem je popis výukového programu, podle něhož bude realizován výcvik 

klientů a studentů z řad cílových skupin.  

 

4.1  Definice možností řešení rizikových situací  

Možnosti řešení rizikových situací je možné spatřovat v několika rovinách. Jednak lze 

zlepšit preventivní opatření, která budou směřovat k tomu, aby se sociální pracovník do 

rizikové situace vůbec nedostal, ale stejně tak lze zlepšit schopnost těchto osob pro 

řešení již vzniklé situace. Také tato varianta lze dále dělit a to na řešení pomocí úniku z 

rizikové situace a pouze v případě, že toto není možné (ponechání klienta či klienta v 

nebezpečí, nemožnost úniku v důsledku uzavřeného prostoru), řešit vzniklé riziko 

pomocí obrany. V tomto případě je nejhodnější využít specializované technické 

prostředky sebeobrany, při jejich absenci pak nalézt vhodné improvizované prostředky 

sebeobrany, a až v posledním případě využít prvky fyzické sebeobrany. 

Strategicky vhodný postup pro řešení rizikových situací (dále jen RS). 

Obr. č. 5 - Strategicky vhodný prvek pro řešení RS (V horní části je vždy uveden strategicky 

vhodnější prvek. Až v případě, že nelze využít, volí se alternativní volba, uvedená ve spodní 

části).
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Z průzkumu Květenské (2010) vyplynulo, že polovina dotazovaných sociálních 

pracovníků pokládá jako jednu z nejefektivnějších možností k řešení rizikových situací 

lépe propracovaný systém ochrany na úřadech (zvonky na bezpečnostní službu, atd.). 

Výcvik asertivity by přivítalo 30% respondentů a 20% respondentů by ocenilo kurz 

sebeobrany. Zaměření této rigorózní práce nemůže splnit ty požadavky, které jsou 

směřovány k propracovanějšímu systému ochrany na úřadech a spočívají tedy spíše v 

technických, personálních či stavebních opatřeních, navíc tento způsob zvýšení 

bezpečnosti pracovníků také nepočítá s pracovníky, pohybujícími se v terénu. Z 

uvedených požadavků tedy tato rigorózní práce využívá tu část, v níž se respondenti 

vyslovili pro výcvik asertivity a sebeobrany. Oba tyto požadavky jsou zakomponovány 

v připravovaném výcvikovém programu, který využívá komunikaci jako nedílný prvek 

preventivního a sebeobranného jednání. Jako další důležitý prvek směřující k 

předcházení rizikovým situacím jsou ve výukovém programu samozřejmě uváděna 

některá preventivní opatření, která jsou uvedena ve standardech, jež pro svoje klienty 

vydala NASW a jsou řešeny v kapitole 3.1.2.1. Vedle technických opatření či úprav 

kancelářských prostor (vizuálně kontrolovatelné prostory s možností úniku, detektory 

kovů, alarmy…) jsou pro potřeby výukového programu zcela jistě využitelná i opatření 

a doporučení, týkající se prevence rizika při návštěvách klientů v terénu. Jedná se 

zejména o preventivní a bezpečnostní opatření směřovaná k: 

1) Posouzení rizika při návštěvě klienta v terénu.  

a) Kompletní informace o klientovi: užívání drog, alkoholu, agresivita, rodina… 

b) Informace o rizikovosti navštěvovaného místa: sousedé, nebezpečné prostory, 

neosvětlené chodby, riziková návštěvní doba, zhoršený dosah mobilního telefonu… 

2) Zajištění vlastního vybavení. 

Vhodné oblečení a obuv, vozidlo, nabitý mobilní telefon, technické prostředky 

sebeobrany (elektrické paralyzéry či obranné spreje). 

3) Podání přesných informací o připravované návštěvě vedoucím pracovníkům či 

kolegům (koho a kde přesně, odhadovaný odchod a příchod, změny v plánech…). 

4) V případě vyhodnocení zvýšeného rizika zajištění účasti kolegy. 

V případě, že již dojde ke vzniku rizikové situace, tak další taktický postup a obranné 

prvky, kterými se řeší tato situace a jež jsou uvedené na obrázku č. 5, popisuje 

připravený výukový program (viz příloha A). 
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4.2  Potřeby a možnosti cílové skupiny 

Přestože je složení cílové skupiny velice široké, potřeby všech jejich segmentů jsou v 

podstatě totožné. V případě, že se tito pracovníci dostanou do situace, kdy je jiná osoba 

ohrožuje svým útokem, jejich nejdůležitějším úkolem je ochrana svého života a zdraví. 

Ochranu života či zdraví jiných osob, majetku, veřejného pořádku, apod. nemají 

zakotvenou či uloženou žádnou právní normou vztahující se k výkonu jejich profese. V 

případě, že se rozhodnou k ochraně těchto hodnot, činí tak pouze na základě svého 

rozhodnutí v rámci možností, které poskytuje občanům trestní zákoník, a to instituty 

nutné obrany, krajní nouze či zadržení podezřelé osoby. Z tohoto důvodu lze všechny 

segmenty těchto cílových skupin v případě jejich výuky sjednotit a poskytnout jim 

identický výcvik, zaměřený na ochranu jejich života a zdraví, případně na ochranu 

těchto hodnot u osob jim blízkých, kolegů, klientů či jejich svěřenců.  

Možnosti cílové skupiny je třeba vnímat ve dvojí rovině. Jednak se její možnosti 

vztahují k vlastnímu řešení rizikové situace (realizaci sebeobrany), ale také je třeba se 

zabývat možnostmi jejich výuky (výcviku sebeobrany). Jak je již uvedeno v předchozí 

kapitole, tak složení cílové skupiny je velice široké a značně rozdílné možnosti tak jsou 

v první rovině, tedy při vlastním řešení rizikové situace. Do rizikové situace se totiž 

může dostat jak třicetiletý kurátor probační a mediační služby, stejně jako padesátiletá 

pracovnice odboru sociální péče a je zřejmé, že jejich možnosti vyřešení této situace 

budou zcela rozdílné. Ve druhé rovině, tedy v možnostech jejich výcviku jsou naopak 

všechny segmenty této cílové skupiny velice podobné. Jejich příprava by neměla být 

realizována jako dlouhodobý výcvik sebeobrany, a jde spíše o to, aby jejich výuka byla 

vhodným kompromisem mezi účinností a časovou i fyzickou náročností. Podle 

průzkumu, který provedl autor práce v podobě pohovorů s klienty při pilotních 

výcvicích, bylo zjištěno, že v podstatě všichni zástupci cílové skupiny spatřují jako 

nejoptimálnější rozsah kurzu v rámci jedné osmihodinové pracovní směny, ve kterých 

se jim v uceleném bloku dostanou potřebné informace a zkušenosti z oblasti právní 

úpravy této problematiky, základních psychologických aspektů, vhodné formy 

komunikace vedoucí k vyřešení rizikové situace a v případě jejího vzniku pak 

nejvhodnějšími možnostmi vyřešení těchto situací pomocí technických prostředků 

sebeobrany. 
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4.3  Výukový program 

V předchozích kapitolách je spolu s definicí rizik vyplývajících z povahy práce tzv. 

pomáhajících profesí či pedagogických pracovníků poukázáno také na to, že jednou z 

možností, jak tato rizika snížit, je příprava těchto pracovníků v oblasti řešení rizikových 

situací. Sami respondenti v průzkumech Květenské (2010) i agentury Sociofaktor s.r.o 

(2010) uvedli, že by přivítali výcviky či kurzy sebeobrany. V kapitole 3.1.2.2 je však 

nastíněno, že jejich příprava bohužel často neodpovídá potřebám náročné praxe a 

například v Královéhradeckém kraji je omezena pouze na čerpání informací z tištěných 

zdrojů, protože se zde této problematice nevěnuje žádná vzdělávací instituce. Z tohoto 

důvodu bylo jako hlavní cíl rigorózní práce stanoveno vytvoření odpovídajícího 

výukového programu, ve kterém by se klientům dostalo ucelených informací i 

praktického výcviku v této oblasti. Za tímto účelem byly provedeny pohovory se 

zástupci cílových skupin za účelem zjištění možností a potřeb při jejich přípravě. Z 

těchto pohovorů vyplynuly následující požadavky k připravovanému programu: 

- minimální nároky na tělesné dovednosti klientů, 

- minimální nároky na materiální zajištění výuky, 

- univerzálnost pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví,    

- časový prostor limitovaný jednou pracovní směnou (max. 7 hodinami) 

Výukový program byl sestavován a průběžně modifikován v průběhu let 2013 - 2014. K 

jeho vytvoření byly využity jednak vědomosti a zkušenosti, které autor čerpal ze svojí 

sportovní přípravy a dvanáctileté praxe instruktora služební přípravy Policie ČR. Dále 

byly využity poznatky nabyté při analýze zdrojů, směřované k sestavení tohoto 

programu a citované v teoretické části rigorózní práce. Získané poznatky byly průběžně 

konzultovány s konzultanty, které si autor vybral k dané oblasti. Těmito konzultanty 

byli PaedDr. Daniela Květenská, Ph.D. (sociální práce, pedagogika), JUDr. Miroslav 

Antl (právo, okolnosti vylučující protiprávnost), PhDr. Jan Hubert (psychologie, 

komunikace) a PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. (sebeobrana). Účinnost výukového 

programu byla průběžně ověřována na pilotních výcvicích, které probíhaly s pracovníky 

oddělení sociální péče Městského úřadu Jičín, příslušníky HZS Jičín a pracovníky 

okresní nemocnice v Jičíně. Program byl do konečné podoby modifikován podle 

poznatků získaných při těchto výcvicích a podle požadavků zástupců cílových skupin.  
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4.3.1  Cíle výukového programu 

 

Psychologická příprava  

- odstranění vnitřního konfliktu, 

- zvýšení sebedůvěry, 

- schopnost přiměřené pozornosti, 

- seznámení s psychickými a fyziologickými účinky stresu při řešení rizikových situací, 

- adaptace na účinky stresu. 

Taktická příprava 

- schopnost volby vhodného strategického postupu, 

- rozvoj komunikačních dovedností, 

- rozvoj taktického myšlení a schopnosti úspěšně řešit rizikovou situaci. 

Fyzická příprava 

- zvyšování frustrační tolerance z fyzického kontaktu, 

- rozvoj citu pro fyzický kontakt, 

- využívání možností vlastního těla, 

- anticipace protivníkova jednání. 

Technická příprava 

- seznámení s technickými prostředky sebeobrany (jejich druhy, ovládání a účinky). 
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4.3.2  Učební výstupy 

Výukový program je koncipován tak, aby bylo možné jeho výuku rozdělit na dva bloky. 

První blok je v podstatě teoretickým seznámením posluchačů se všemi faktory střetnutí, 

ve druhém se poté veškeré poznatky procvičí v praktickém nácviku. Oba bloky jsou 

dotovány třemi výukovými hodinami v trvání 45 minut, během nichž se formou 

teoretické přednášky a následného praktického nácviku procvičí základní aspekty, které 

se podílí na řešení rizikových situací. Zajišťuje se tím úplnost, návaznost a celistvost 

předaných informací. Cílem programu je zvýšení znalostí a dovedností absolventů 

předcházet či řešit již vzniklé rizikové situace (dále RS) s přihlédnutím k vlastním 

možnostem (fyzickým a osobnostním předpokladům, znalostem a dovednostem).  

Absolventi kurzu jsou seznámeni s: 

1) právním rámcem dané problematiky,  

2a) psychickými stavy a reakcemi, které se podílejí na řešení RS, 

2b) vlastními psychickými reakcemi při řešení RS, 

2c) možnostmi ovládnutí nežádoucích psychických reakcí, 

3a) možnými strategickými a taktickými řešeními RS, 

3b) umějí volit vhodné strategie pro řešení RS, 

4) vhodnými komunikačními prostředky pro řešení RS,  

5) možnostmi svého těla při řešení RS: 

    - umějí zaujmout vhodný postoj, 

    - provést účinný kryt a úder, 

    - reagovat vhodným pohybem, 

6a) technickými prostředky vhodnými při řešení RS, 

6b) ovládáním a manipulací s těmito technickými prostředky. 
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4.3.3  Výukové metody 

- teoretická přednáška spojená s PowerPointovu prezentací a videoukázkami, 

- praktická ukázka, 

- dril dynamických stereotypů a jejich řetězců, 

- modelové situace. 

První blok 

První blok je v podstatě teoretickým seznámením posluchačů se všemi faktory střetnutí, 

tak jak jsou uvedeny v prvním dílu (teoretických východiscích) metodického kompletu. 

Již tato první část je zpracována tak, aby i v případě, že posluchači absolvují pouze 

tento blok, byli seznámeni se základními možnostmi řešení rizikových situací. Toto lze 

využít například u méně motivovaných posluchačů, případně u těch cílových skupin, 

které nejsou s problematickými klienty v přímém kontaktu. Pro ilustraci některých 

prvků lze volit také praktickou ukázku, ale není nutné, aby do těchto ukázek byli 

zapojeni všichni posluchači. První blok je zaměřen zejména na zvýšení schopnosti 

předcházet rizikovým situacím a jejich případné řešení pomocí racionálního a volního 

jednání, kdy na zpracování a rozhodnutí v dané situaci je relativní dostatek času. 

Cíl: Seznámení posluchačů se základními možnostmi předcházení a řešení již vzniklých 

rizikových situací (dále RS).  

Časová dotace: 3 výukové hodiny (135 minut). 

Metody: Teoretická přednáška; praktická ukázka. 

Výstupy: Posluchači jsou seznámeni s: 

- právním rámcem dané problematiky,  

- psychickými stavy, které se podílejí na řešení RS, 

- možnými strategickými a taktickými řešeními RS, 

- vhodnými komunikačními prostředky, 

- možnostmi lidského těla při jejich řešení, 

- seznámeni s technickými prostředky vhodnými při řešení RS. 
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Druhý blok 

Ve druhém bloku se veškeré poznatky následně procvičí v praktickém nácviku formou 

drilu jednotlivých technik a jednoduchých modelových situací (dále MS). Metodika 

praktického nácviku je koncipována tak, aby byly naráz procvičovány všechny čtyři 

složky, které se podílejí na řešení rizikových situací. Jejich rozdělení na čtyři faktory 

střetnutí, tak jak jsou uvedeny v prvním dílu, je totiž nezbytné pro jejich správné 

pochopení, ale stejně tak je nutné, aby byly vnímány jako vzájemně propojené složky 

jednoho celku, kdy opomenutí některého z nich může přinést problémy se splněním 

účelu obranné akce. Metody, které budou ve druhém bloku využity, se vedle 

racionálního řešení rizikových situací zaměřují také na rozvoj reflexivních a intuitivních 

reakcí, které se uplatní převážně v situacích, kdy napadený nemá dostatek času k řešení 

pomocí volního a racionálního jednání. 

Cíl: Využití schopnosti posluchačů předcházet či řešit již vzniklé rizikové situace s 

přihlédnutím k vlastním možnostem (fyzickým a osobnostním předpokladům, 

znalostem a dovednostem). Zvýšení znalostí a dovedností, sloužících k řešení 

rizikových situací. 

Časová dotace: 3 výukové hodiny (135 minut). 

Metody: Praktická ukázka, dril dynamických stereotypů jednotlivých technik a jejich 

řetězců, modelové situace. 

Výstupy: Posluchači jsou seznámeni s: 

- vlastními psychickými reakcemi, které se podílejí na řešení RS, 

- možnostmi ovládnutí nežádoucích psychických reakcí, 

- možnostmi svého těla při řešení RS, 

- umějí zaujmout vhodný postoj,  

- provést účinný kryt a úder,  

- reagovat vhodným pohybem, 

- umějí volit vhodné strategie pro řešení RS,  

- ovládají manipulaci s technickými prostředky, vhodnými pro řešení RS. 
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4.3.4  Prezentace výukového programu 

Výukový program je během kurzů spolu s teoretickou přednáškou, praktickými 

ukázkami, a vlastním výcvikem prezentován také formou metodického kompletu 

(příloha A), videoukázkami (příloha E1) a také Powerpointovou prezentací (příloha E2).  

Metodický komplet, podle něhož je výuka realizována, má dva díly. První díl vychází z 

teoretické části rigorózní práce, ve které byla provedena analýza dostupných zdrojů, 

týkajících se základních faktorů střetnutí a to psychologického, taktického, fyzického a 

technického. Po jejich analýze a komparaci byl proveden a výběr nejvhodnějších 

pramenů, z nichž byla sestavena první část kompletu. Ve druhé části jsou pak uvedeny 

metodické postupy, kterými se veškeré poznatky následně procvičí v praktickém 

nácviku formou drilu jednotlivých technik, jejich řetězců a jednoduchých modelových 

situací (dále MS). Modelových situací je celkem sedm a jsou sestaveny tak, aby na sebe 

logicky navazovaly a jejich náročnost postupně gradovala od základních technik (MS 1 

nácvik postoje, krytu a úderu), reakce na očekávaný útok (MS 2 - nácvik ve dvojici; MS 

3 - nácvik ve skupině), reakci na nečekané napadení (MS 5 - prosté napadení; MS 6 - 

napadení s úchopem), anticipaci protivníkova jednání (MS 7) až po nácvik reakce s 

technickými prostředky sebeobrany. Při většině těchto modelových situací jsou naráz 

procvičovány veškeré aspekty řešení rizikové situace, včetně ovládnutí psychických a 

fyziologických reakcí a také vhodné rizikové komunikace. V každé modelové situaci je 

nejprve popsána její situace, specifikovány role útočníka a obránce, uvedeny nejčastější 

chyby a také popsán její cíl. Základní techniky (postoj, kryt, úder a kop) jsou pro 

přesnou ilustraci doplněny fotografiemi. 

Videoukázky jsou součásti výukového programu a je na nich zachycen průběh 

adekvátní obrany pomocí technických prostředků (pepřového spreje a elektrického 

paralyzéru). Tyto videoukázky jsou v programu zařazeny proto, aby klienti měli reálnou 

představu o průběhu situace, zejména pak o účinnosti těchto prostředků a reakci 

útočníka na jejich použití. 

PowerPointová prezentace bude využita jako součást teoretické přednášky pro 

přehlednější a účinnější výklad přednášené problematiky. Na osmnácti slidech jsou 

stručně shrnuty základní údaje, týkající se faktorů střetnutí, na něž poté instruktor 

navazuje podrobnějším výkladem a praktickým výcvikem. 
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4.3.5  Formy zpětné vazby  

Ačkoliv před finálním sestavením výukového programu byly pořádány pilotní kurzy, na 

nichž se s klienty z cílových skupin průběžně ověřoval a modifikoval jeho obsah i 

výukové metody, tak i nadále bude od klientů využívána zpětná vazba, která vedle 

průběžné diskuze a reagování na dotazy a náměty klientů bude mít již také konkrétní 

podobu dotazníkového šetření. Po skončení kurzu budou mít klienti možnost v krátkém 

evaluačním dotazníku (příloha C) možnost vyjádřit v odpovědích na výběrové a 

otevřené otázky svoje názory na účinnost a přínosnost kurzu, a také využitelnost v něm 

získaných znalostí a schopností v jejich praxi. Stejně tak budou moci účastníci kurzu 

vyjádřit svá přání k případným změnám obsahu či formy výuky.  

 

4.4  Verifikace výukového programu 

Průběžné ověřování účinnosti výukového programu spolu s jeho následnými úpravami 

probíhala během celého jeho zpracovávání díky pilotním výcvikům s cílovými 

skupinami a také průběžnými konzultacemi s přizvanými odborníky v daných oblastech. 

Po dokončení výukového programu byla provedena také závěrečná verifikace, která 

měla za úkol zjistit to, zda výukový program vychází z reálných možností cílových 

skupin, dané legislativy, zda dodržuje požadované pedagogické zásady a zda tak 

odpovídá potřebám praxe. Každý z přizvaných konzultantů (PhDr. Daniela Květenská, 

Ph.D. - sociální práce a pedagogika; JUDr. Miroslav Antl - právo a okolnosti vylučující 

protiprávnost; PhDr. Jan Hubert - psychologie a komunikace; PhDr. Radim Pavelka, 

Ph.D. - sebeobrana a taktika) v hodnocení sestavili seznam požadavků, které by měl 

program splňovat, a následně se vyjádřili k tomu, zda tomu tak je či není. V závěrečné 

části tohoto hodnocení je hlavní kritérium, a to zda program v dané oblasti odpovídá 

potřebám praxe či nikoli. Toto hodnocení využilo škálu „1) zcela vyhovuje; 2) vyhovuje 

s drobnými připomínkami; 3) vyhovuje s výhradami; 4) nevyhovuje“. Kritérium 

úspěšnosti výukového programu bylo stanoveno tak, že pokud jej konzultanti zhodnotí 

pomocí stupňů 1 až 2, bude program považován jako splňující uvedené požadavky.  
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PhDr. Daniela Květenská, Ph.D., konzultantka v oblasti „sociální práce a 

pedagogika“, byla první spolupracovnicí, která se na vzniku tohoto projektu podílela. 

Spolu s ní byly řešeny problémy v oblasti definice rizik v sociální práci a možnosti 

přípravy sociálních pracovníků v současnosti. Dále s ní byly definovány možnosti 

řešení rizikových situací a také specifikovány možnosti přípravy těchto cílových skupin. 

Spolu s osobními poznatky, které nasbírala během svojí praxe vyučujícího oboru 

sociální práce na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, poskytla také svůj 

průzkum, kterým definovala rizika, s nimiž se v průběhu své profese setkali sociální 

pracovníci v Královéhradeckém kraji. Program zhodnotila jako zcela vyhovující 

(příloha B1) a tak jej lze v oblasti „sociální práce a pedagogika“ považovat za 

odpovídající potřebám praxe. 

Stěžejní oblastí tohoto výukového programu je problematika „právo a okolnosti 

vylučujících protiprávnost“. Právě tato oblast, zejména správný výklad institutu nutné 

obrany (hlavně načasování a intenzita obrany), byla totiž velice důležitá pro další 

postup, podle kterého se odvíjel taktický postup řešení rizikových situací i následná 

metodika výuky. JUDr. Miroslav Antl při konzultacích poskytoval jednak osobní 

poznatky, které nasbíral v průběhu svojí praxe státního zástupce, ale poskytoval také 

literární zdroje a podklady, které byly v rigorózní práci dále využívány. Program 

zhodnotil jako zcela vyhovující (příloha B2) a tak jej lze v oblasti „právo a okolnosti 

vylučující protiprávnost“ považovat za odpovídající potřebám praxe. 

V oblasti „psychologie a komunikace“ byl konzultantem PhDr. Jan Hubert, pracující 

jako psycholog a také poradce antikonfliktního týmu a týmu krizových vyjednávačů na 

Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Jeho konzultace byly směřovány 

zejména na propojenost psychologických a fyziologických reakcí a na možnosti jejich 

ovlivňování a také na vhodné formy komunikace v rizikové situaci. Výukový program 

hodnotil jako vyhovující s malými připomínkami (příloha B3), které jsou diskutovány v 

další kapitole. Program v oblasti „psychologie a komunikace“ lze tedy považovat za 

odpovídající potřebám praxe. 

Oblast „sebeobrana a taktika“ byla s PhDr. Radimem Pavelkou, Ph.D. konzultována 

průběžně během celého zpracovávání výukového programu. Vedoucí katedry 

sebeobrany FTVS Univerzity Karlovy poskytoval literární zdroje i osobní poznatky a 
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kritická zhodnocení výukového programu, z nichž většina byla do programu 

zapracována, pouze některé nebyly využity. Při vyhodnocení programu se zaměřil 

zvlášť na vyhodnocování teoretické a praktické části. Program byl v této oblasti 

vyhodnocen jako vyhovující s malými připomínkami (příloha B4), jež jsou dále 

diskutovány (stejně jako je tomu v předchozí oblasti) v následující kapitole. Program v 

oblasti „sebeobrana a taktika“ lze tedy považovat za odpovídající potřebám praxe. 

V úvodu při zpracování metodiky rigorózní práce bylo jako kritériem úspěšnosti 

výukového programu stanoveno, že pokud jej konzultanti zhodnotí pomocí stupňů 1 až 

2, bude program považován za dostatečně kvalitní, vycházející z reálných možností, 

legislativy a odpovídající potřebám praxe. Protože ve dvou oblastech byl výukový 

program vyhodnocen jako „vyhovující s malými připomínkami“ a ve dvou pak jako 

„zcela vyhovující“, vyplývá tedy, že tento program veškeré stanovené požadavky splnil. 
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5  Diskuze 

V závěrečných vyhodnoceních byly některými konzultanty připomínány podněty k 

obsahu výukového programu. Veškeré tyto poznatky byly s těmito odborníky osobně 

konzultovány, ale některé vzhledem k níže uvedeným důvodům nebyly dále v programu 

měněny či zapracovávány. V oblasti „sebeobrana a taktika“ se jednalo o tyto 

připomínky: 

- Jako úder dolní končetinou je účinnější přímý kop vzhledem k bezpečnější vzdálenosti 

a dosahu. 

Vysvětlení autora: V původním programu tento kop byl (spolu s kopem kolenem) 

zahrnut, ale při pilotních výcvicích se ukázal jako velice náročný vhledem k tomu, že 

většina klientů nikdy neměla větší sportovní či pohybové základy a zkušenosti. Tato 

technika však patří k těm náročnějším z důvodu zhoršené rovnováhy, z toho vyplývající 

nestabilní polohy těla a následně snížené razance kopu. Přímý kop (byť vedený na 

spodní pásmo) byl tedy v časové dotaci tohoto kurzu velmi obtížné natrénovat a v 

případě, že jej klienti dovedli aspoň technicky předvést, pravděpodobně by jej nikdy při 

reálné situaci nedokázali uplatnit. Z tohoto důvodu byl z výukového programu vyjmut. 

- Absence obrany proti rdoušení - jednomu z běžných způsobů útoku.  

Vysvětlení autora: Na základě připomínky konzultanta byla do programu zahrnuta 

obrana proti úchopu (MS 6 - napadení s úchopem), avšak obrana proti rdoušení 

zahrnuta již nebyla. Jedním z požadavků cílových skupin bylo to, aby se kurz vešel do 

časové dotace sedmi hodin a tak jsou v něm zahrnuty způsoby obrany na zcela základní 

způsoby útoku. Rdoušení sice patří mezi běžné způsoby napadení, ale poté by bylo 

nutné uvažovat nad tím, zda do programu nezahrnout také obranu proti napadení 

zezadu, útoku se zbraní, ve stísněném prostoru, proti více útočníkům apod.  

V oblasti „psychologie a komunikace“ byla konzultantem uvedena následující 

připomínka: 

- Více o tréninku zvládání vnitřních konfliktů a zábran. 

Vysvětlení autora: Ačkoliv není úvodní teoretická část, kterou konzultant hodnotil, 

zaměřená na tyto aspekty, tak následný praktický nácvik a průběh modelových situací 
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jsou zaměřeny právě na odstranění vnitřních konfliktů a zábran, které patří k největším 

problémům při řešení rizikových situací. Právě z tohoto důvody byly do programu 

zahrnuty modelové situace, při kterých se jednak odbourává tzv. „ustrnutí“, do něhož se 

obránce dostane v případě nezvládnutí fyziologických reakcí, ale také modelové situace, 

při kterých dochází ke skutečnému fyzickému kontaktu a napadení ze strany instruktora 

a od klienta se poté vyžaduje následná tvrdá a razantní obrana. Právě v těchto situacích 

dochází k tomu, že klienti z důvodu vnitřních zábran nejsou schopni dostatečně razantní 

obrany a proto jsou tyto situace dopodrobna rozebírány nejen z technického či 

taktického hlediska, ale i z pohledu psychologie, práva a etiky. 

Stejně jako o těchto připomínkách a podnětech, které konzultanti uvedli ve svých 

hodnoceních, lze diskutovat o celém výukovém programu a to jak z hlediska obsahu, 

tak zejména z pohledu rozsahu výuky. U časové dotace bude samozřejmě platit 

pravidlo: „čím více, tím lépe“ protože při výuce v této problematice se vždy budou 

nacházet nová témata a také formy, které by klientům byly ku prospěchu, a pomohly 

jim v jejich profesním a osobním rozvoji. Bylo však nutné vycházet z časových 

možností, jež cílové skupiny mají k dispozici a stejně tak bylo nutné přihlédnout k 

omezením, která vyplývají z nestejnorodosti cílových skupin, a které vyplynuly z jejich 

požadavků při prvotních průzkumech. Do těchto výrazně omezených možností bylo pak 

nutné „vměstnat“ to, co bylo zástupci cílových skupin, přizvanými konzultanty a také 

autorem práce považováno za nejdůležitější. 

V dalším období bude samozřejmě nutné tento výukový program průběžně upravovat a 

modifikovat jednak podle případných změn legislativy a také z reakcí a zpětné vazby 

studentů tak, aby odpovídal co nejvíce potřebám praktického využití. Podle prvotních 

reakcí klientů z úvodních kurzů lze považovat výukový program za zdařilý a do 

budoucna lze uvažovat o „navazujícím“ výukovém programu, který by byl již více 

zaměřen na praktické a konkrétní situace a také individuální potřeby jednotlivých 

cílových skupin. 
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6  Závěr  

V úvodu práce byly zvoleny cíle, kterých mělo být při jejím zpracování dosaženo a jež 

jsou uvedeny v kapitole 2.2. Prvním z cílů byla definice rizik vyplývajících z povahy 

výkonu práce tzv. „pomáhajících profesí“ se zaměřením zejména na Královéhradecký 

kraj. K jeho splnění byla nejprve provedena analýza dostupných zdrojů zabývajících se 

touto problematikou v zahraničí, zejména pak v zemích, kde má sociální práce velkou 

tradici, tedy v USA a Velké Británii. Dále byla popsána situace v České republice a také 

v Královéhradeckém kraji, kde byl využit průzkum provedený mezi pracovníky v 

sociální oblasti a také mezi pedagogickými pracovníky právě tohoto kraje. Na základě 

výsledků tohoto šetření byly identifikovány nejvíce frekventované rizikové situace, do 

kterých se tito pracovníci mohou při výkonu svého povolání dostat. Proto lze tento cíl 

považovat za splněný. 

Po identifikaci těchto rizik se práce zaměřila na způsob a možnosti přípravy těchto 

pracovníků k předcházení či řešení popsaného rizika. Stejně jako tomu bylo při definici 

rizik, tak i v této problematice byla nejprve zmapována situace v zahraničí, následně v 

České republice a poté bylo šetření zacíleno konkrétně na Královéhradecký kraj. Z 

dostupných zdrojů, nabídek webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí a 

také konzultacemi na různých pracovištích bylo zjištěno, že ačkoliv v některých krajích 

mají tito pracovníci možnost svojí přípravy i v této oblasti, v Královéhradeckém kraji 

tomu tak není a jejich vzdělávání se systematicky nevěnuje žádná ze vzdělávacích 

institucí. Bylo zjištěno, že tito pracovníci na rozdíl od ostatních částí republiky mají 

velice omezené možnosti, a jejich příprava se v podstatě omezuje pouze na čerpání 

poznatků z dostupné literatury. Tímto byl splněn i druhý z vytýčených cílů a zároveň 

definován výzkumný problém rigorózní práce a také jeho řešení - přestože rizikovost 

povolání „pomáhajících profesí“ je poměrně vysoká, tak v Královéhradeckém kraji jsou 

pouze omezené možnosti jejich přípravy. 

Z tohoto důvodu bylo započato zpracovávání metodického kompletu, který měl být 

jednou z možností, jak by se těmto cílovým skupinám dostalo informací, jež by mohly 

přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti. Během zpracovávání tohoto kompletu však na 

základě iniciativy některých konzultantů bylo dohodnuto, že metodický komplet bude 

přepracován a využit jako výukový program, který bude v rámci celoživotního 
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vzdělávání pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové nabízen jejich studentům a 

dalším zájemcům z řad cílových skupin. Výukový program byl v roce 2013 na základě 

žádosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové akreditován ministerstvy, pod 

něž cílové skupiny spadají. Jednak Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(akreditace ze 8. srpna 2013 pod Č.j.: MSMT-20611/2013-1-603 - Předcházení 

rizikových situací a fyzického napadání u pedagogických pracovníků), dále pak 

Ministerstvem práce a sociálních věcí (akreditace ze dne 4. července 2013 pod Č.j.: 

2013/27967-222/1 - Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí). 

Výukový program je na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové nabízen 

uvedeným cílovým skupinám v rámci nabídky celoživotního vzdělávání a je přístupný 

všem klientům, kteří potvrzením zaměstnavatele prokáží svoji příslušnost k některé z 

cílových skupin. Jejich výcvik je realizován buďto v prostorách Univerzity Hradec 

Králové, případně v prostorách zaměstnavatele těchto klientů. Jeho obsah, rozsah i 

metodika je shodná a vychází tedy z přiloženého metodického kompletu (příloha A). Z 

tohoto důvodu lze i třetí a zároveň hlavní cíl rigorózní práce považovat za splněný a z 

realizace tohoto výukového programu je pak zřejmý přínos rigorózní práce pro praxi. 
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Úvod 

Tento materiál (metodický komplet) je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat 

informace a zkušenosti, jež mohou přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti i bezpečnosti 

jejich blízkých, kolegů či jiných osob. Zejména je ale určen pro pracovníky tzv. 

„pomáhajících profesí“, tedy těch, kteří se v zaměstnání dostávají do přímého kontaktu 

s jinými lidmi, řeší jejich problémy a podávají jim „pomocnou ruku“. Těmito pracovníky 

rozumíme například hasiče, zdravotníky, záchranáře, nebo sociální pracovníky, tedy 

lidi, kteří se v důsledku náplně jejich práce často dostávají do situací, v nichž dochází 

k útokům nejenom na výkon jejich profese, ale také na jejich zdraví či život. Přicházejí 

do kontaktu s lidmi, jejichž aktuální tíživá situace, případně nepřizpůsobivý životní styl, 

namísto pozitivní odezvy vyvolávají negativní a útočné reakce, zaměřené proti nim. 

Tito pracovníci jsou sice profesionály ve svých profesích, ale většinou u nich chybí 

právní vědomí v oblasti obrany tzv. svépomocí, tedy o institutech nutné obrany či krajní 

nouze a stejně tak u nich většinou chybí znalosti, týkající se racionálního řešení těchto 

rizikových situací. Podobně jako u většiny společnosti u nich stále přetrvává mýtus, že 

se v případě napadení vůči útočníkovi nemohou účinně bránit. Z tohoto přesvědčení 

pak pramení nejistota a strach z případného trestního postihu za případnou obranu, 

jenž je hlavním zdrojem psychického bloku, který brání napadeným lidem k obraně 

jejich oprávněných zájmů. Cílem tohoto materiálu je přispět ke zvýšení bezpečnosti 

těchto osob tím, že jim pomůže v orientaci v nejzákladnějších principech řešení 

rizikových situací. Jejich vzniku totiž lze většinou předcházet, případně je vyřešit 

pomocí určitých pravidel, které jsou často i v rozdílných situacích stejné či podobné.  

 

Metodický komplet má dva díly, přičemž v prvním dílu jsou řešena teoretická 

východiska, na která dále navazuje druhý díl, v němž je řešen vlastní výcvik pomocí 

konkrétních technik, postupů a výcvikových metod. Samozřejmě tato metodika není a 

ani nemůže být přesným popisem, kde by byly doslovně a konkrétně uvedeny způsoby 

řešení rizikových situací. Ty se totiž sice odehrávají podle určitých pravidel, ale i přesto 

je každá situace jiná a vyžaduje individuální přístup k jejímu řešení. Snahou autora je 

to, aby komplet byl co nejstručnější, ale zároveň přehledný, jednoduchý a „čitelný“ pro 

všechny zájemce bez rozdílu, zda se s podobnou problematikou v minulosti setkali, či 

nikoli. Zároveň je možné, že si posluchač při seznámení s touto metodikou řekne: „co 

se tady řeší, vždyť jsou to jasné věci!“ Pokud tomu tak bude, je to dobře, protože 

doporučované postupy by měly být v souladu se „selským rozumem“, a měly by 

vycházet z přirozeného uvažování, chování a běžných reakcí. Je ale nutné říci, že tyto 

postupy jsou většině lidí jasné až ve chvíli, kdy o nich slyší a kdy se „pojmenují“.  
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1 Faktory střetnutí 

 

Rizikové situace se odehrávají podle určitých principů, mají svoji dynamiku a také 

postupy, díky nimž lze těmto situacím předcházet, či je vhodným způsobem řešit. Na 

tomto se podílí takzvané faktory určující řešení rizikových situací, neboli „faktory 

střetnutí“. V podstatě se dá vysledovat rozdělení na čtyři základní typy a to faktor 

psychologický, taktický, fyzický a technický. V dalším textu si tyto faktory dále 

podrobněji rozebereme, ale na začátek uvedeme aspoň jejich stručný přehled. 

 

Psychologickým faktorem rozumíme vlastní psychickou připravenost na řešení 

rizikové situace. Předpokládá seznámení daného jedince s právní úpravou této oblasti, 

protože je velmi důležité, aby případný obránce díky svému právnímu vědomí věděl, že 

právo bránit oprávněně chráněné zájmy je nejen legitimní, ale díky institutům nutné 

obrany a krajní nouze i legální. Toto vědomí souladu s etickými i právními normami pak 

často přispěje k odstranění vnitřního konfliktu spojeného s nejistotou a strachem 

z případného trestního postihu za případnou obranu, což bývá hlavním zdrojem 

psychického bloku, který brání napadeným lidem k obraně svých oprávněných zájmů. 

Důležitým aspektem je také sebedůvěra, která se značně zvýší díky nabytým 

vědomostem a schopnostem a souvisí zejména s adekvátním vytýčením cíle, jehož 

chce napadený při řešení rizikové situace. Způsob řešení rizikových situací 

samozřejmě také určují psychické reakce, zejména pozornost, která je hlavním 

předpokladem ke včasnému odhalení rizika a samozřejmě tedy i jeho předcházení či 

správnému řešení již vzniklé situace. Psychologický faktor se dále zabývá zvládáním 

fyziologických reakcí, jež člověka doprovází při řešení rizikových situací a jejichž 

neznalost či nezvládnutí může znamenat fatální následky. 

 

Taktický faktor se zabývá strategickými a taktickými postupy, s jejichž pomocí se dá 

riziková situace vyřešit. V první řadě je to možnost předcházení vzniku této situace a 

v případě jejího vzniku pak využívá či kombinuje dvě nejzákladnější varianty řešení 

pomocí úniku či útoku. Tento faktor významně souvisí a navazuje na institut nutné 

obrany, neboť právě nutná obrana, tak jak je specifikována v trestním zákoníku, řeší 

dva základní prvky taktické připravenosti a to vhodné načasování obrany a také její 

intenzitu. K taktickému faktoru se váže také krizová komunikace, s jejíž pomocí se dá 

značná část rizikových situací vyřešit bez toho, aby nakonec došlo k fyzickému střetu. 
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Fyzický faktor se nejlépe vystihne příměrem „tělo jako zbraň“. Jedná se tedy o vlastní 

fyzické řešení rizikové situace pomocí sebeobranných technik, prvků bojových sportů či 

umění, nebo jenom použití hrubé fyzické síly. Při výuce sebeobrany je většinou 

preferován právě fyzický faktor, ale tento materiál jej bude vnímat spíše jako nedílnou 

součást racionálního řešení těchto situací, která s sebou přináší určité výhody (je „stále 

při ruce“, je možné jeho zdokonalování…), ale často spíše nevýhody (hendikep žen či 

seniorů, nebezpečí zranění…). Proto se tento komplet bude snažit pouze o základní 

prvky, kdy vlastní tělo využíváme v jeho nejpřirozenějších schopnostech (možnost 

úniku, schopnost zaujmout správný postoj, rozvoj citu pro fyzický kontakt atd.) a 

možnosti těla využijeme spíše jako podporu k využití a nalezení vhodnějších způsobů 

řešení rizikové situace. 

 

Technický faktor označuje způsoby řešení rizikových situací pomocí technických 

prostředků. Těmito mohou být buďto specializované prostředky pro sebeobranu 

(pepřové spreje, elektrické paralyzéry…) či improvizované prostředky, které nalezneme 

či si připravíme až v důsledku nutnosti řešení rizikové situace (lahev, kámen, tyč…). 

 

Všechny tyto faktory spolu samozřejmě významně souvisí, navzájem se prolínají a 

žádný z nich nelze opomenout, přesto však lze jako základ řešení rizikových situací 

vnímat faktor psychologický, na který poté navazuje faktor taktický. Mnoho rizikových 

situací lze totiž díky psychické a taktické připravenosti vyřešit již před jejich vznikem 

bez toho, aby nakonec došlo k vlastní fyzické konfrontaci. 
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2 Psychologický faktor 

 

Rizikové situace jsou pochopitelně velice psychicky náročné, při pocitu ohrožení života 

napadenému zcela mění vnímací, rozhodovací i jednací procesy. Někteří lidé 

v rizikových situacích jednají zkratkovitě a nepřiměřeně pod vlivem vzteku, jiné naopak 

opanuje úlek a strach, který zcela znemožní jakoukoliv účinnou reakci. To jak daný 

jedinec na rizikovou situaci reaguje, závisí na typologii osobnosti, na tom, zda daný 

jedinec prošel určitým výcvikem, či se v podobné situaci již ocitnul apod. Na tom, jakým 

způsobem bude napadený řešit vzniklou rizikovou situaci, závisí také její průběh, 

zejména dostatek či nedostatek času k jejímu řešení. Schopnost napadeného reagovat 

v rizikové situaci za pomocí racionálního rozhodování a s tím spojeného volního 

jednání je totiž možný pouze v případě, že má k řešení této situace dostatečné 

množství času a reaguje tedy v prvotních fázích vzniklé situace. Pokud napadený 

nastalou situaci podcení a v důsledku svojí nepozornosti nevnímá vzniklé riziko, na 

jeho řešení bude mít daleko méně času. Namísto racionálního rozhodování a volního 

jednání, které je řízeno mozkovou kůrou pak nastupuje pudové, reflexivní a intuitivní 

jednání, jež řídí část mozku, zvaná amygdala. Jednání řízené tímto mozkovým 

centrem, přebírajícím „vládu nad tělem“ v situacích ohrožení, bývá v časově stísněných 

a emočně vypjatých situacích rychlejší, přesnější a účinnější nežli racionální jednání, 

ale pouze v případě, že napadený jedinec má zažité adekvátní obranné reakce a je 

schopen se vyrovnat s psychickými a fyziologickými změnami, které tento stav přináší. 

Současná doba a nynější pohodlný životní styl ale právě tyto vhodné reakce otupily 

natolik, že u většiny lidí jsou tyto pudové reakce značně utlumené. Z tohoto důvodu 

jsou ve druhé části kompletu využívány některé metodické postupy, jejichž snahou je 

tyto psychické reakce opět „oživit“ a „probudit“.  

 

Nejprve ale v první části uvedeme hlavní psychické a fyziologické reakce, které se na 

řešení rizikových situací podílí, a problémy které se v souvislosti s nimi mohou 

vyskytovat a také možnosti jejich nápravy, adaptace či zdokonalení. 

 

2.1 Fáze reakcí v těle a CNS 

Reakcemi organizmu člověka, který se ocitl ve stavu ohrožení, se věnují Sde-or a 

Yanilov (2005). Tito autoři uvádějí základní schéma toku primárních stádií reakcí 

v CNS a těle člověka, který se ocitne v život ohrožující situaci. Prvořadou podmínkou 

pro spuštění  
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vhodného reakčního řetězce je správné uvědomění si všech rizik a nebezpečí, jemuž  

napadený v daném okamžiku čelí. Definuje-li se stupeň a okolnosti ohrožení správně, 

je vysoká šance zvolit z několika se nabízejících způsobů řešení to nejvhodnější, 

uskutečnit je a v pozdějších fázích incidentu adekvátně přizpůsobit své jednání nově 

nastalé situaci. 

1) Rozpoznání charakteru události prostřednictvím smyslů (vidíte či slyšíte rvačku, 

cítíte, jak vás někdo chytil za oděv…). 

2) Přenos informací do mozku nervy periferního vedení.  

3a) Identifikace. Zpracování a vyhodnocení dat vyslaných smyslovými senzory. Na 

podkladě zkušeností, znalostí a emotivního naladění vyhodnotí zaangažovaná část 

mozku incident jako ohrožení a vyšle příslušným mozkovým centrům a odpovědným 

okruhům CNS varovné signály. 

3b) Rozhodnutí. Zpravená mozková centra a odpovědné okruhy CNS zpracují došlé 

signály, vyhodnotí míru hrozícího nebezpečí a rozhodnou o dalším jednání. 

4) Přenos instrukcí z mozku nervovým systémem do nejrůznějších skupin svalů a 

jiných orgánů. 

5) Akce. Svaly ve správném načasování a synchronizaci kontraktují a v rámci aktivity 

nařízené mozkem konají určenou práci.  

Třetí stádium (identifikace a rozhodnutí) představuje nejkomplexnější, ale zároveň 

nejproblematičtější část tohoto procesu, přičemž ze všech stádií je nejnáchylnější 

k případným zdokonalením a změnám. Vhodně zvolenými tréninkovými metodami je 

možné podstatně zlepšit technickou i duševní připravenost a schopnost násilný 

incident rychle rozpoznat, správně oklasifikovat a odhadnou nebezpečí, které v sobě 

nese. Přestože určitou roli hraje i zkrácení reakčních časů u všech podílejících se 

stádií (tedy velikostí intervalu mezi neočekávaným stimulem a začátkem obráncovy 

odezvy), cílem tréninkového procesu by mělo být spíše zvýšení obráncovy schopnosti 

zvolit správnou variantu řešení dané situace. K jednotlivým fázím se váží určité 

psychické procesy, stavy a vlastnosti daného jedince, kdy například na zdokonalení 

první fáze, tedy rozpoznání charakteru události, se podílí zejména pozornost, proces 

rozhodování může být zablokován sníženou sebedůvěrou,  
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či vnitřním konfliktem napadeného, přenos informací může být přerušen paralýzou 

způsobenou strachem, úlekem nebo stresem apod. Nyní si tedy uvedeme některé 

možnosti, jak procesy, stavy a vlastnosti, které se podílí na vhodném řešení rizikových 

situací zdokonalit, případně ty které brání vhodnému řešení potlačit či odstranit. 

 

2.2 Sebedůvěra; vytýčení cíle 

 

Henry Ford: „Pokud si myslíte, že danou věc zvládnete či naopak, že se vám to 

nepodaří, v obou případech máte většinou pravdu.“  

 

Sebedůvěra je jedním z klíčových předpokladů úspěšného vyřešení rizikové situace. 

Tato psychická vlastnost jednak napomáhá správnému psychickému „naladění“ 

obránce, který tak bude lépe hledat odpovídající možnosti vyřešení rizikové situace, ale 

zároveň odhodlání agresora tímto bude do značné míry poznamenáno – nepočítá totiž 

s tím, že se napadený bude v této situaci chovat jinak, než jako oběť! Správná 

sebedůvěra ale většinou není možná bez adekvátního vytýčení cíle, kterého chce 

napadený při řešení rizikové situace dosáhnout. Nyní si uvedeme tři základní druhy 

bojových střetnutí, které jsou na první pohled podobné a často využívají i podobné 

prostředky fyzického faktoru (údery, kopy…), ale jejich cíle a taktické postupy, kterými 

se těchto cílů dosahuje, jsou naprosto odlišné: 

 

1. Sportovní utkání (box, karate, judo, zápas…)  

 

- cílem je překonání soupeře s dodržením zásad fair play (vyrovnané možnosti; přesně 

stanovená pravidla; omezení zápasu uplynutím času či dosaženými body; dohled 

rozhodčího).   

 

2. Profesní sebeobrana (policie, vězeňská služba, armáda…) 

 

- charakterizuje potřeba dovedení akce do zdárného konce (zatčení pachatele, 

osvobození rukojmích) – řešení pomocí úniku je pouze náhradní možností; možné (a 

vhodné) je překonání soupeře i za pomoci přesily (technické, početní). Tyto situace 

jsou regulovány zákonnými ustanoveními (zákon o Policii ČR…). 
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3. Osobní sebeobrana 

 

- situace je vhodně vyřešena v případě, že napadený zůstane živý a zdravý. Je možné 

řešení situace únikem, není nutné její „dotažení“ do konce (zatýkání pachatele…), ale 

také lze situaci vyřešit pomocí přesily (technické, početní) - neexistuje smysl pro fair 

play. Tyto situace jsou v českém právu regulovány pomocí institutů nutné obrany a 

krajní nouze. 

 

Často u napadených dochází k záměně sebeobranné situace se sportovním utkáním či 

zákrokem při profesní sebeobraně. Napadený si vytýčí cíle, které mají za úkol 

zápasníci při sportovním klání či policisté při služebním zákroku. Pokud si ale 

napadený vytýčí cíl poražení útočníka ve smyslu „vybodovat soupeře“, či „zatknout 

pachatele“, ve většině případů tohoto cíle nedosáhne. Pokud si však napadený 

vytýčí vhodně zvolený cíl (přežití, ochrana svého zdraví či jiných osob, ochrana 

majetku) a vhodně zvolí strategii k jeho dosažení (byť za pomocí úniku z této 

situace či díky použití vhodných technických prostředků), jeho sebedůvěra 

v dosažení tohoto cíle výrazně vzroste. 

 

2.3 Intrapersonální konflikt 

 

Řešení rizikových situací neznamená pouze řešení konfliktů mezi lidmi 

(interpersonálních), ale také vnitřních konfliktů daného jedince. Tyto konflikty 

nazýváme intrapersonálními a označují vnitřní dilema, které se často odehrává 

v jedinci, jenž se ocitl v rizikové situaci. Tuto situaci je totiž často potřeba řešit pomocí 

agrese, produkování násilí a působení bolesti, což je většinou v rozporu s etickými a 

mravními principy, které jsou vlastní většině společnosti. Pro většinu civilizovaných a 

slušně vychovaných lidí tak vnitřní konflikt představuje velký problém, protože může 

vést k zaváhání, způsobující pozdní obrannou reakci či dokonce zablokování jakékoliv 

odpovídající reakce.  

 

Tento vnitřní konflikt lze do jisté míry vyřešit seznámením klientů s možnostmi, které 

české trestní právo nabízí v oblasti ochrany oprávněně chráněných zájmů tzv. 

„svépomocí“.  Většina společnosti bohužel žije v přesvědčení, že „…v téhle zemi nemá 

slušný člověk právo se bránit…“, případně „…nejdřív musím čekat na první útok, pak 

se teprve můžu bránit…“, nebo „…obrana musí být přiměřená útoku…“. Povědomí o 

institutech nutné obrany (§ 29 tr. zákona), krajní nouze (§ 28 tr. zákona), či zadržení  
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podezřelé osoby (§76 tr. řádu) většinou zcela chybí, či jsou značně zkreslené. Přitom 

právní úprava tuto oblast řeší tak, aby napadený mohl svoje oprávněně chráněné 

zájmy bránit účinně a v souladu se zákonem. Protože oba uvedené instituty budeme 

dále podrobněji řešit v rozboru taktického faktoru, nyní pouze vystačíme 

s konstatováním, že obrana oprávněně chráněných zájmů je za určitých okolností 

legitimní a legální. Pokud bude napadený občan vědět, že zákon „stojí za ním“ a při 

obraně jedná v souladu s etickými a právními principy, odpadne tím první problém, a to 

nejistota a strach z případného trestního postihu za případnou obranu. Ty totiž bývají 

hlavním problémem, který blokuje schopnost lidí se bránit. 

 

Psychické reakce v krizové situaci 

 

2.4 Pozornost 

 

Tento psychický stav je hlavním předpokladem ke včasnému odhalení rizika a 

samozřejmě tedy i k jeho předcházení či správnému řešení nastalé situace. Většina lidí 

si přibližně dovede představit to, co rozumíme pod pojmem pozornost a také to, jak je 

tato vlastnost při řešení rizikových situací nutná, ale často se stává, že se těmito svými 

vědomostmi neřídí a na řešení těchto situací nejsou připravení. Potřeby řešení 

rizikových situací skvěle pokrývá tzv. Cooperova stupnice připravenosti, která 

pomocí barevné škály vyjadřuje stupeň pohotovosti, jež by měl daný jedinec v rizikové 

situaci vykazovat. Se stupněm nebezpečnosti situace se stupňuje i stav připravenosti. 

Není samozřejmě nutné, aby si jedinec, který se ocitne v rizikové situaci, přesně 

vybavil o jaké pásmo a s tím spojený stupeň nebezpečí se jedná, ale spíše o to aby si 

uvědomil, že v případě správného „přečtení“ indicií, které napovídají o možném riziku, 

lze tomuto předejít či se na něj správně připravit. Málokdy se totiž situace během 

krátkého okamžiku změní z absolutně bezpečné a situaci rizikovou.  

 

Bílé pásmo 

- člověk vůbec nepřemýšlí o nebezpečí, je naprosto uvolněný, cítí se bezpečně. 

Nevšímá si svého okolí, nevnímá co se kolem něho děje (opodál stojící podnapilý muž, 

naproti jdoucí parta bujarých výrostků, setmělá ulice bez pouličního osvětlení…). 

V tomto pásmu by se člověk neměl nikdy nelézat (maximálně v bezpečí domova) – je 

zcela nepřipraven k řešení případného rizika.  
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Žluté pásmo 

- představuje již jistou úroveň připravenosti, v níž je jedinec sice uvolněn, ale je si 

vědom potencionálně nebezpečných situací (podnapilý muž …) Tyto okolnosti se však 

k němu ještě žádným způsobem nevztahují (podnapilý muž jej vůbec nezaregistroval či 

si ho nevšímá). V tomto pásmu by se jedinec měl většinou nalézat při kontaktu s jinými 

lidmi (v práci; na ulici...). 

 

Oranžové pásmo 

- uvedené nebezpečí se k danému jedinci již nějakým způsobem vztahuje, ale ještě se 

nejedná o bezprostřední ohrožení (muž si jej povšiml a pokřikuje na něho, ale zůstává 

na svém místě v bezpečné vzdálenosti). Zde se naskýtá nejvýhodnější okamžik 

k reakci a vyhnutí se danému nebezpečí (přejití na jiný chodník, vrácení se), či na 

vytvoření plánu, s jehož pomocí lze dané nebezpečí řešit (příprava pepřového spreje, 

mobilu na zavolání na tísňovou linku…) 

 

Červené pásmo 

- toto nebezpečí je již v bezprostřední blízkosti a může jej jakýmkoliv způsobem ohrozit 

(muž k němu již přistoupil a vyžaduje vydání hotovosti, parta výrostků jedince už 

obstoupila…) Pokud napadený správně „přečetl“ indicie, které mu tuto situaci předem 

napověděly, je schopen situaci řešit (využitím pepřového spreje, útěkem…).   

 

Černé pásmo 

- nebezpečnost situace odpovídá červenému pásmu, ale připravenost jedince se 

nalézá v pásmu bílém. Většinou není možné přejít přímo z bílého pásma do červeného 

a napadený jedinec tak není schopen adekvátně reagovat a situaci vyřešit. Vlivem 

úleku na vzniklou situaci může dojít až k paralýze, kdy daný člověk není schopen 

naprosto žádných reakcí. 

 

2.5 Strach; stres 

 

Friedrich Nietzsche: „Strach lže a ty mu věříš.“ 

 

Strach patří mezi největší „nepřátele“, se kterými se musí daný jedinec při řešení 

rizikové situace potýkat. Dá se říci, že není možné překonat protivníka bez toho, aby 

byl nejprve překonán vlastní strach. Patří mezi psychické jevy zvané city (resp. 

emoce), projevující se na třech úrovních a to jako (Čírtková, 2004): 
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1) uvědomovaný prožitek (jedinec pociťuje strach), 

2) chování jedince, které je přístupné vnějšímu pozorování (mimika, gestikulace, pláč, 

smích…); 

3) fyziologické procesy v organizmu (zrychlený dech, tep, krevní tlak, pocení, blednutí, 

červenání…). 

 

Právě fyziologické změny spojené s pocitem strachu jsou největším problémem, který 

blokuje schopnost obránce k adekvátnímu řešení situace. V případě, že se jedinec 

ocitne v nebezpečí, nastávají v organizmu změny v celé řadě fyziologických parametrů, 

počínaje hormonální hladinou a konče zásobováním svalů silně okysličenou krví. 

Dochází k celkové mobilizaci organizmu, jsou vylučovány hormony adrenalin a 

noradrenalin, zrychluje se srdeční činnost, zlepšuje se zásobování těla kyslíkem, do 

krve je uvolňováno větší množství cukrů, zvyšuje se její srážlivost. Organizmus 

připravuje svůj potencionál a připravuje se na akci. Tyto změny popsal kanadský 

badatel Seyle (in Máček, 1997) jako generální adaptační syndrom, kterým se 

organizmus připravuje na stres. Organizmus tuto situaci většinou řeší jedním ze dvou 

vhodných způsobů a to únikem (flight), respektive útokem (fight). Oba tyto způsoby 

řešení rozebereme dále v taktickém faktoru, nyní je ale nutné uvést, že vedle těchto 

způsobů je možná další reakce a to strnutím (freeze). K této reakci dochází 

v případech, kdy jedinec vyhodnotí situaci jako neřešitelnou, je přehlcen stimuly, 

případně není schopen vyrovnat se s tak výrazným nárůstem uvolněné energie a 

fyziologickými změnami, kterými se organizmus připravuje na řešení únikem či útokem. 

Vliv těchto emocí na výkon jedince totiž může mít dvojí účinek - příznivý a nepříznivý. 

Obecně platí, že příliš nízké anebo příliš vysoké emoční ladění nepodporuje optimální 

výkonnost, ta se totiž nachází uprostřed kontinua intenzity emocí. Příliš nízké emoční 

ladění, způsobující tlumící (astenické) emoce, snižuje schopnosti jedince racionálně 

jednat a dezorganizují jeho chování. Stejně tak tomu ale je i u příliš vysokého 

emočního ladění, které způsobují emoce stenické. Například tepová frekvence, 

zvýšená nad 115 tepů za minutu snižuje schopnosti jemné motoriky - dovednosti 

zahrnující koordinaci rukou nebo očí či obratnost prstů začnou být prováděny hůře. 

Tepová frekvence může vzrůst ze 70 na 220 během méně než sekundy, což může 

vyvolat stav přemíry ostražitosti nebo obávanou reakci strnutím, stejně tak se zhoršují 

schopnosti činit rozhodnutí. Podle výzkumů, které prezentuje Vít, je ideální tepová 

frekvence pro funkční bojovou reakci, umožňující maximální čas na reakci a zachování 

si hrubých motorických dovedností, v rozmezí 115 až 145 TF. Vít dále uvádí další 

dopady, se kterými se musí napadený jedinec vyrovnat. Nejen zvýšená tepová 

frekvence, ale také zvýšená hladina adrenalinu způsobují vyloučení sluchu, tunelové  
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vidění, třes nohou či pocity nervozity v břiše, nebo dokonce lehké pocity nevolnosti. 

Adrenalin má ale také pozitivní účinky, mezi které můžeme počítat vyšší odolnost 

vůči bolesti, zvýšení rychlosti či zlepšení schopností hrubé motoriky. Z tohoto důvodu 

jsou techniky, využité touto metodikou, co nejjednodušší a využívají právě hrubou 

motoriku. 

 

2.5.1 Adaptace na stres 

 

Často dochází k tomu, že napadený jedinec při podobných příznacích zaměňuje reakci 

organismu, připravujícího se k boji, za strach a díky této neznalosti se jeho nejistota 

dále prohlubuje. Je tedy nutné klienty s těmito příznaky seznámit a dále pomocí 

vhodných výcvikových metod při výcviku zvyšovat jejich odolnost a schopnost těchto 

účinků naopak využívat. Metodu desenzibilizace, (postupné a pomalé přibližování se 

podnětům vyvolávajícím strach v kombinaci s relaxací a pozitivním podmiňováním; 

Čírtková, 2004), využívají modelové situace popsané ve druhém dílu tohoto kompletu.  

 

Stejně tak je ale nutné seznámit klienty s technikami, s jejichž možností se sami v již 

nastalé rizikové situaci mohou zbavit nepříjemných pocitů, způsobujících 

neadekvátní reakce. Stejně jako strategické postupy řešení rizikové situace, tak i 

způsoby adaptačních technik se odvíjejí podle toho, jaké časové možnosti jsou v určité 

situaci k dispozici - neboli kolik času má daný jedinec k tomu, aby svoje emoce uklidnil. 

Pokud se riziková situace do jisté míry očekává a jsou k dispozici větší časové 

možnosti (policejní hlídka přijíždí vozidlem na místo činu, sociální pracovnice jde 

provádět šetření do rizikového prostředí…), lze využít techniky imaginace (plánování 

takticky vhodných postupů ke zvládnutí situace), či povzbuzování („zvládnu to…“). 

Jednou z nejúčinnějších možností ke zklidnění je však dechové cvičení. Dech je totiž 

velmi těsně spojen s tepovou frekvencí a v případě, že se tep zvyšuje, dochází také ke 

zrychlení dechu, který však paradoxně bývá „mělký“ a neokysličuje dostatečně tělo. 

Toto vzájemné ovlivňování však funguje i naopak, kdy pomocí zpomalení dechu lze 

zpomalit tepovou frekvenci a díky ní také negativní reakce organizmu. K tomuto se 

využívají různá dechová cvičení, jenž mohou mít například formu uvědomovaného 

nádechu a výdechu, přičemž výdech by měl být o něco delší (např. na čtyři vteřiny či 

kroky) nežli nádech (např. tři kroky). Mezi nádechem a výdechem lze učinit krátkou 

pauzu (jeden krok). Výsledky této relaxační techniky jsou překvapivě účinné a spolu 

s popsanými způsoby (povzbuzovací techniky a imaginace) představují vhodnou 

kombinaci k naladění psychiky v situaci, kdy je k tomuto řešení dostatek času. 
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Složitější situace nastává v případě, že se napadený ocitne v situaci, kterou neočekává 

a na výše uvedené techniky adaptace nezbývá dostatek času. Jedná se například o 

situaci, kdy v důsledku nepozornosti promešká vhodný okamžik k obraně a napadení je 

tedy okamžité a neočekávané. Jak už je uvedeno výše, tělo se v této situaci během 

okamžiku připraví na způsob řešení této situace (útěk či útok) vyplavením řady 

hormonů, zvýšením tepové frekvence, a uvolní se velké množství energie. V případě, 

že tato energie není vhodně využita, může dojít k nechtěné reakci strnutím a je tedy 

nutné tuto energii co nejrychleji čerpat a zpracovat. Jednou z mála možností, které 

takto vypjatá situace umožní, je „vybití“ této energie pomocí hlasové práce. Výkřik 

(„…stůj!…“) spolu s prudkým pohybem těla vůči protivníkovi (tento dril je popsán ve 

druhém dílu kompletu) je vhodným řešením k odblokování fáze ustrnutí, nabuzení 

obránce a naopak zastrašení útočníka.  

 

 

2.6 Typologie osobnosti 

  

Na první pohled možná není typologie osobnosti pro potřeby řešení rizikových situací 

důležitá, ale je tomu právě naopak. Podle temperamentové typologie osobnosti se totiž 

často liší reakce napadeného a tím se i odlišují strategie, pomocí níž se konkrétní 

jedinec s touto situací vypořádá. Strategie a taktika řešení se odvíjí podle toho, kdo 

obranu realizuje (osobnosti obránce), ale samozřejmě také podle toho, kdo útočí 

(osobnosti útočníka). Je jasné, že způsob řešení situace v případě, kdy na muže 

zaútočí žena, bude rozdílný, než když si role vzájemně otočí. Způsob řešení se ale 

neliší pouze podle pohlaví, věku či fyzických dispozic, ale také podle psychických 

vlastností, zejména pak temperametu. Temperamentem rozumíme soustavu 

vlastností, které se projevují způsobem reagování člověka v různých situacích. 

Temperament je patrný zejména ze způsobu a průběhu citových reakcí a ze síly jejich 

výrazu (Švingalová, 2002). Tento text nemá za cíl dlouhé rozbory na téma psychologie 

osobnosti, její struktury a temperamentové typologie, ale i s ohledem na výše řešené 

problémy spojené s emočním prožíváním (zejména projevy strachu) je zřejmé, že i 

temperamentová typologie s řešením rizikových situací úzce souvisí. Některé směry 

bojových umění či sportů, případně školy a instruktoři sebeobrany mají občas tendenci 

preferovat jeden způsob řešení – buď pomocí útoku či naopak pomocí úniku. 

S ohledem na rozdílné osobnosti trénujících (klientů, svěřenců, žáků) je však lepší 

seznámit je s více možnostmi řešení a tento klient by se vždy o dané strategii 

rozhodnul vzhledem k vlastnímu psychickému profilu (stabilnímu, relativně trvalému), 

aktuálnímu psychickému stavu a  
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samozřejmě i vzhledem k osobnosti útočníka a dalším okolnostem dané situace. 

Nejedná se totiž pouze o útok či únik v doslovném smyslu (prát se anebo utéct), ale 

také například o pohyb při vlastní realizaci fyzického či technického faktoru (pohyb 

vpřed x vzad; preference kryt x úder, atd.).  

 

Je tedy vhodné uvést, že podle kombinace psychických vlastností (stabilita x 

nestabilita; extroverze x introverze) rozlišujeme čtyři základní temperamentové typy: 

 

Sangvinik – v tomto typu osobnosti se kombinuje psychická stabilita s extroverzí. Bývá 

společenský a oblíbený. Vyznačuje se živostí, otevřeností, přizpůsobivostí, aktivitou, 

práceschopností, pružností v chování, bezkonfliktností, smířlivostí, ale také nestálostí, 

lehkomyslností, nedůkladností a sklonem k rozptylování se. 

 

Cholerik – tento typ osobnosti, v níž se kombinuje psychická labilita s extroverzí, je 

schopen velkého volního vypětí, vyznačuje se značnou aktivitou, práceschopností, 

rychlým pracovním tempem a schopností energického jednání. Často ale bývá 

neklidný, nedůtklivý, impulzivní, vzdorovitý, nesnášenlivý, nepoddajný, panovačný, 

urážlivý, má sklony ke vznětlivosti a agresivitě.   

 

Flegmatik – stabilní introvert bývá vyrovnaný, spokojený, klidný, mírumilovný, 

rozvážný, snášenlivý, přátelský a bude schopen se podřídit. Nevýhodou bývá 

lhostejnost, nepružnost, pomalost, pohodlnost, pasivita, neschopnost rychlé reakce a 

přechodu od jedné činnosti k druhé, malá přizpůsobivost. 

 

Melancholik – labilní introvert bývá svědomitý, vážný, zodpovědný, houževnatý a 

důkladný, pečlivý, jeho citlivost bývá někdy až přehnaná. Bývá pesimistický, plachý, 

nesmělý, skleslý, tichý a nevýrazný, unavitelný - rychle se vyčerpává. Mívá nedostatek 

odvahy i sebedůvěry, trpívá pocity méněcennosti.  

 

Podle těchto psychických vlastností bude pravděpodobně pro zdárné řešení rizikové 

situace nejvhodnější osobnost sangvinika, tedy relativně stabilní a vyrovnaná. Ten se 

bude s největší pravděpodobností také nejlépe rozhodovat v otázce vhodné strategie 

s ohledem na aktuální vývoj situace. Cholerik bude mít pravděpodobně více problému 

se sebeovládáním, krizovou komunikací či schopností předejít rizikové situaci jejím  
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předcházením. Tento typ osobnosti bude s největší pravděpodobností situaci řešit 

pomocí útoku. Zbylé dva typy, u nichž převládá rys introverze, tedy flegmatik a 

melancholik budou mít naopak tendenci volit strategii úniku. Nevýhodou pro ně bude 

to, že útočníci (násilníci, agresoři, recidivisté…) většinou dobře „čtou protivníka“. 

Protože tyto typy jsou pro jejich úmysly a cíle vhodnější, je tedy pravděpodobné, že se 

mohou stát častěji terčem jejich útoků.  

 

Určitě je důležité, aby případný obránce měl povědomí o tom, k jakému typu je jeho 

osobnost nejbližší. Podle toho se totiž bude dále pravděpodobně odvíjet strategie, 

kterou bude případné konflikty řešit a měl by tak přistupovat k dalšímu výcviku. 

Neznamená to však, že se tomuto způsobu řešení naprosto dogmaticky „upne“ jako 

k něčemu, co musí vždy dodržet – vždyť každá situace je rozdílná! Stejně tak by měl 

mít představu o svých klientech jejich trenér či instruktor a podle toho, jakým způsobem 

klient reaguje v rizikových situacích vést dále jeho výcvik zejména v oblasti 

psychologického a taktického faktoru (odblokování reakce ustrnutím, komunikace…).  
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3 Taktický faktor 

Na začátku této kapitoly je nejprve vhodné se zmínit o pojmech strategie a taktika. 

Slovo strategie je původně vojenským termínem, ale vedle vojenského významu se 

lze setkat s jeho využitím i ve sportu, ekonomice, vzdělávání apod. Původní význam 

tohoto slova vychází z řečtiny (stratos – armáda, agein – vésti), a označoval umění jak 

vést vojsko, obecnější význam pak znamená „pečlivě vypracovaný plán, postup, 

program k dosažení určitého cíle“ Řeckého původu je i slovo taktika, přičemž původní 

termín „techne taktike“ označoval dovednost uspořádat vojáky do určitého tvaru před 

začátkem bitvy, disponovat jimi v boji a vhodně jich užít podle vývoje situace. Obecný 

význam tohoto slova pak znamená „dovednost či umění využívat poměrně drobných 

prostředků, které jsou k dispozici k dosažení určitých cílů“. Taktiku tedy lze vnímat jako 

dílčí úsek strategie, řešící dílčí úkoly, o nichž strategie pojednává. Strategie tedy 

v tomto vztahu znamená celek a dodává taktickým úkonům souvislost (Křivohlavý, 

2002). V problematice řešení rizikových situací můžeme strategii vnímat jako základní 

způsob (princip či zvolený postup) řešení situace, přičemž jako strategicky 

nejvhodnější se při řešení rizikových situací jeví následující postup (zpracováno za 

využití kapitoly o hodnocení situace dle Sde-or a Yanilov, 2005): 

1) Hledání způsobu, jak se vyhnout vzniku rizikové situace. V běžném životě je ve 

většině případů možné a také doporučené se vyhnou vzniku rizikové situaci, např. 

vyhýbáním se nebezpečným místům, či potencionálně nebezpečným osobám. 

Složitější situace nastává v případě, kdy se do této situace dostane osoba v důsledku 

výkonu svojí profese (záchranář, hasič, sociální pracovník…). Ti totiž často mívají za 

povinnost dostávat se do těchto potencionálně rizikových situací a v případě jejího 

vzniku je tedy nutné správně vnímat indicie, které o případném nebezpečí vypovídají, a 

poté 

2) Uniknout z rizikové situace. Pokud se tato osoba již dostala do nebezpečné situace, 

měla by co nejrychleji zahájit plánovaný a kontrolovaný ústup dřív, než utrpí nějakou 

újmu. I v případě, že je již plně zapojena v šarvátce, je samozřejmě možné uprchnout. 

Na útěku není nic, nad čím by se měl rozumný člověk hanbit, jestliže po zvážení všech 

okolností je ústup nejlepší volbou. Před ústupem je však zapotřebí vzít na vědomí fakt, 

že újma způsobená při útěku je někdy větší než samotný boj (například ponechání 

kolegy na místě incidentu). 

 

            

           18 



 

 

3) Použití technických prostředků sebeobrany. Pokud napadený nemůže či nehodlá 

opustit místo, kde došlo k násilnému incidentu, měl by ke svojí ochraně nejprve využít 

technické prostředky sebeobrany. V případě, že není vybaven specializovanými 

prostředky (pepřový sprej, elektrický paralyzér…), lze jako improvizovanou zbraň využít 

jakýkoliv předmět, který má napadený u sebe či se nalézá v okolí incidentu. 

4) Využití těla jako zbraně. Nenajde-li se vhodný předmět, který by zvýšil obranné 

šance napadeného, nezbývá než využít k obraně fyzického faktoru (fyzické síly, prvky 

bojových sportů či sebeobrany). Není však náhodou, že jeho využití je v tomto postupu 

uvedeno až jako poslední. Nebezpečí nezvládnutí situace spojeného s vlastní újmou je 

zde totiž zdaleka nejvyšší. 

Obr. č. 1 (V horní části je vždy uveden strategicky vhodnější prvek. Až v případě, že nelze využít, volí se 

alternativní volba, uvedená ve spodní části). 

 

Taktikou pak můžeme rozumět dílčí kroky (způsob vedení komunikace, volba 

vhodných technických prostředků sebeobrany, správné načasování a intenzita 

obrany…), kterými se snažíme splnit tyto strategické cíle. Dlouhodobé strategické 

plánování i krátkodobé taktické kroky se odvíjí od dvou základních (a zcela rozdílných) 

způsobů, na něž je lidská psychika při řešení náročných životních situací 

naprogramovaná a to pomocí úniku či útoku. Pod pojmem únik či útok si ale nemusíme 

představovat doslovné přeložení jejich významů (doslova prát se či utéci) ale i aktivitu 

či pasivitu, směr pohybu, způsob vedení komunikace apod. V dalším textu budeme 

využívat pojem taktický faktor, byť jím budeme rozumět jak obecné a základní (tedy 

strategické) způsoby řešení rizikové situace, tak krátkodobé a dílčí (tedy taktické) kroky 

vedoucí k jejímu racionálnímu řešení. Budeme se v něm zabývat institutem nutné 

obrany, která jako typické „útočné“ řešení rizikové situace řeší m.j. správné načasování  
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a intenzitu obrany, krajní nouze, kterou lze využít jak při řešení situace únikem i 

útokem a dále institutem zadržení osoby podezřelé, jenž dává i běžným občanům 

možnost omezení osoby přistižené při spáchání trestného činu. Dále se bude zabývat 

dílčími taktickými otázkami, jako je minimální bezpečné vzdálenost či komunikací 

v rizikové situaci. 

Jako důležitý prvek směřující k předcházení rizikovým situacím jsou ve výukovém 

programu samozřejmě uváděna některá preventivní opatření. Vedle technických 

opatření či úprav kancelářských prostor (vizuálně kontrolovatelné prostory s možností 

úniku, detektory kovů, alarmy…) jsou pro potřeby výukového programu zcela jistě 

využitelná i opatření a doporučení, týkající se prevence rizika při návštěvách klientů 

v terénu. Jedná se zejména o preventivní a bezpečnostní opatření směřovaná k: 

1) Posouzení rizika při návštěvě klienta v terénu  

a) kompletní informace o klientovi: užívání drog, alkoholu, agresivita, rodina… 

b) informace o rizikovosti navštěvovaného místa: sousedé, nebezpečné prostory, 

neosvětlené chodby, riziková návštěvní doba, zhoršený dosah mobilního telefonu… 

2) Zajištění vlastního vybavení 

vhodné oblečení a obuv, vozidlo, nabitý mobilní telefon, technické prostředky 

sebeobrany (elektrické paralyzéry či obranné spreje). 

3) Podání přesných informací o připravované návštěvě vedoucím pracovníkům či 

kolegům koho a kde přesně, odhadovaný odchod a příchod, změny v plánech… 

4) V případě vyhodnocení zvýšeného rizika zajištění účasti kolegy. 

V případě, že již dojde ke vzniku rizikové situace, tak další prvky, kterými se řeší tato 

situace a jež jsou uvedené na obrázku č. 1 řeší dále připravený výukový program. 
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3.1 Cyklus konfliktu 

Pro lepší vnímání vývoje rizikové situace, a správného načasování jednotlivých prvků, 

kterými by se obránce měl této situaci vyhnout či ji řešit, lze využít tzv. cyklus 

konfliktu (volně zpracováno dle Víta). Tento pojem nám umožňuje lepší uvědomění si 

toho, že každý konflikt má vždy nějakou příčinu, začátek, vývoj, konec a důsledky. 

Tento proces nazýváme cyklus konfliktu. Znalost jednotlivých fází konfliktů a činností, 

které jim odpovídají, má význam pro náš strategický plán a taktiku řešení krizové 

situace. 

Obr. 2 Cyklus konfliktu podle Wagnera (2006). 

Výchozí úroveň představuje normální stav bez konfliktu. Barevná křivka zobrazuje 

průběh konfliktu ve třech fázích. V každé fázi konfliktu se odehrávají, nebo by se měly 

odehrávat, konkrétní činnosti označené čísly. Kromě stručného popisu činností pod 

obrázkem se budeme dále věnovat jejich charakteristice podle jednotlivých fází 

konfliktu vyznačených svislými přímkami.        
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Pre-konflikt (1. – 3.) 

Období před konfliktem, které končí těsně před konfrontací. V této fázi by se obránce 

měl na potenciální konflikt teoreticky nebo i prakticky připravovat. Spolu s kurzy či 

výcviky (sebeobrany, asertivního jednání) do této fáze také můžeme počítat preventivní 

technicko - taktická opatření (návštěva rizikových klientů ve dvojici pracovníků, 

vybavení se technickými prostředky sebeobrany, stavebně - technické úpravy 

v kancelářích, na úřadech atd.).  

Konflikt je iniciován jedním z jeho účastníků. Přestože v obecném povědomí 

převažuje přesvědčení, že iniciátorem bývá zpravidla útočník, mnohdy je jeho fyzický 

útok pouhou reakcí na nevhodné chování klienta (sociálního pracovníka, pedagoga…). 

Důležitá je sebekontrola!  

Eskalací se rozumí vystupňování konfliktu. To může být někdy velmi rychlé, jindy 

trvá minuty i déle. Může docházet i k opakovanému poklesu (deeskalaci) a opětovného 

zvýšení nebezpečí. Často je to fáze vyjasňování pozic a vyjednávání. 

 

Konflikt (4.) 

Jakmile dojde ke komunikačnímu zvratu, nastává konfrontace, tzn. konflikt. Podle 

toho, jaký druh útoku (verbální, neverbální) a jaké intenzity je použit, volí obránce svou 

reakci podle žebříku použití síly (viz další podkapitola). 

 

Post-konflikt (5. – 7.) 

Období po konfliktu. Po vyřešení konfliktu se situace začíná stabilizovat. Obránci se 

např. podaří uniknout do bezpečí, nebo překonat a kontrolovat útočníka. Současně 

začíná obránce řešit následky konfliktu. Zjišťuje, zda není zraněn, provádí ošetření, 

volá o pomoc, přivolává polici, záchrannou službu apod. 
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Normalizace je období, ve kterém doznívají následky konfliktu. V tomto období se jeho 

fyzický a psychický stav mohou nacházet pod výchozí úrovní před konfliktem. Obránce 

může být zraněn a hospitalizován, nebo utrpěl psychické trauma, se kterým se 

vyrovnává. Jsou řešeny právní následky konfliktu – případ je projednáván u soudu. V 

této fázi může dojít k sekundární viktimizaci oběti – staré trauma se projednává, 

posuzuje a tím se vyplavují negativní vzpomínky. 

Po návratu na výchozí úroveň by měla být provedena evaluace – vyhodnocení. Oběť 

násilí by se měla zamyslet nad svou zkušeností a poučit se z ní. To může vyžadovat i 

odbornou pomoc (psychologa, trenéra apod.). Je třeba vyhodnotit, zda došlo na straně 

obránce k nějakým chybám, a pokud ano, jak se jim příště vyhnout – např. změnit své 

návyky, naučit se lépe komunikovat s lidmi, začít s tréninkem sebeobrany apod. Pokud 

konfliktu nějaký trénink předcházel, je vhodné zvážit, zda není třeba udělat úpravy a 

zaměřit svou pozornost na slabé stránky. 

3.2 Nutná obrana 

Institut nutné obrany (§ 29 zák. č. 40/2009 Sb.) patří spolu s krajní nouzí (§28), 

svolením poškozeného (§30), přípustným rizikem (§31) a oprávněným použitím zbraně 

(§32) k tzv. okolnostem vylučujícím protiprávnost. V těchto případech jednání, které je 

na první pohled společensky nebezpečné, není v rozporu s právním řádem. Nejbližší 

potřebám řešení krizových situací je nutná obrana, kterou trestní zákoník č. 40/2009 

Sb. v § 29 vymezuje takto: 

(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. 

Tento institut tedy řeší situaci, kdy občan vůči útočníkovi brání „svépomocí“ zájmy 

chráněné trestním zákonem. Z paragrafového znění je zřejmé, že proto, aby byly 

splněny zákonné podmínky nutné obrany, musí jít o odvracení hrozícího nebo 

trvajícího útoku na zájem chráněný trestním zákonem a dále obrana nesmí být zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Tyto dvě podmínky jsou velice důležité v dalším 

taktickém postupu, a proto je budeme v dalším textu komentovat.    
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Vedle nich je důležité uvést další aspekty: 

Zájmem chráněným trestním zákonem rozumíme tzv. objekty chráněné trestním 

zákonem a jsou uvedené v jednotlivých hlavách zvláštní části trestního zákona. 

Nejčastěji bývá napaden život či zdraví (vražda, ublížení na zdraví, rvačka…), svoboda 

a ochrana osobnosti (loupež, zbavení či omezování osobní svobody, vydírání, 

porušování domovní svobody…), či majetek (krádež, neoprávněné užívání cizí věci…).  

Útokem rozumíme úmyslné, protiprávní jednání člověka, resp. zvířete pokud je 

nástrojem člověka (např. poštvaný pes). Nelze tedy nutnou obranu použít například 

vůči policistovi, který zasahuje v rámci zákona. Způsob útoku je třeba posuzovat 

s ohledem na jeho intenzitu, použité prostředky, věk, tělesnou konstituci a sílu útočníka 

i obránce, prostředí útoku apod.  

Nevyžaduje se proporcionalita (poměřování hrozící a způsobené škody), ani 

subsidiarita (podmínka, že se nebylo možné vyhnout nebezpečí jinak, například 

útěkem). Napadený není povinen před útočníkem ustoupit, ovšem ani nemá za 

povinnost v nutné obraně jednat. Jedná se pouze o jeho právo na obranu svých zájmů 

a je pouze na jeho rozhodnutí, zda nutnou obranu využije či nikoliv.   

V rámci tohoto institutu lze jednat i v tzv. pomoci v nutné obraně, kdy se odvrací útok, 

který nehrozí jenom obránci (jeho zájmům) ale také útok na kohokoliv jiného 

(rodinného příslušníka, kolegu…).  

Nutná obrana směřuje pouze k útočníkovi, přičemž útočit může i více osob společně, v 

takové situaci není jen útočník - pachatel, ale i ti, co se na útoku podílejí 

(spolupachatel, účastník). Pokud je při odvracení útoku způsobena škoda jiné osobě 

nežli útočníkovi, obránce nejedná v rámci nutné obrany, ale krajní nouze (viz. kapitola 

3.2). Útok zvířete bude útokem za podmínky, že zvíře je nástrojem v rukou útočníka 

(případy zvířete poštvaného člověkem), jinak obránce jedná za podmínek krajní nouze. 
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Nyní se vrátíme ke dvěma důležitým aspektům nutné obrany a to 

1) odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku, a 

2) obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku 

Z uvedeného vyplývá, že s ohledem na správné načasování obrany je tedy nejenom 

vhodné, ale také možné bránit se už ve chvíli, kdy útok bezprostředně hrozí. Právě 

v tomto ohledu mezi lidmi existuje značná nejasnost, neboť se traduje, že je přípustné 

bránit se pouze útoku, který trvá. V tomto případě by ale obránce byl ve značné 

nevýhodě, protože na rozdíl od útočníka neví, kdy a zda vůbec k útoku dojde, ani o 

tom, jakou intenzitou či jakými prostředky bude veden. Protože akce útočníka je ve 

většině případů rychlejší nežli reakce obránce, byl by napadený oproti agresorovi ve 

značné nevýhodě. Obecně lze říci, že pokud z okolností situace vyplývá to, že útok 

bude s velkou pravděpodobností již následovat, je možné se adekvátně bránit. To, že 

útočník se již připravuje zaútočit, lze v podstatě vyčíst už ve chvíli, kdy útočník již 

cíleně zkracuje vzdálenost mezi ním a napadeným. Samozřejmě nelze brát jakékoliv 

přiblížení jiné osoby za útok, ale pokud ten, k němuž útok směřuje, vyjadřuje své obavy 

a vyzývá útočníka („stůjte, nechoďte ke mně…“), s úmyslem zachovat si bezpečnou 

vzdálenost (tento pojem rozebereme dále), lze říci, že pokud útočník v tomto dále 

pokračuje, můžeme toto jednání považovat za útok a je možné se v rámci institutu 

nutné obrany již adekvátně bránit. Jelínek (2010) uvádí, že i pouhá výhrůžka od osoby 

známé svojí agresivitou a násilností bude přímo hrozícím útokem. 

Stejně významný je i rozbor druhé podmínky tohoto institutu a to pojmu „přiměřenosti 

nutné obrany“. V povědomí lidí totiž většinou převládá mýtus, že obrana musí být 

přiměřená způsobu útoku. Pokud by ale toto pravidlo platilo, tak by přeci obrana 

nesplnila svůj smysl! V případě, že by byla intenzita obrany nižší, tak by obránce 

souboj samozřejmě prohrál, ale podobný problém by nastal, kdyby obrana byla pouze 

přiměřená způsobu útoku (intenzitě, použitým prostředkům…), protože pak by atak 

útočníka mohl pokračovat donekonečna. Z uvedeného tedy plyne, že obrana musí být 

silnější než útok, jinak by ztrácela smysl. (Jelínek 2010). Ačkoliv české trestní právo 

nevyžaduje při využití nutné obrany subsidiaritu (viz. výše), je ve většině případů určitě 

vhodné využití veškerých možností vyhnutí se rizikové situaci či úniku z této situace, 

tak jak je uvedeno v úvodu kapitoly o taktickém faktoru. Stejně tak je ale důležité uvést,  
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že v případě, kdy již není možné vyřešit situaci tímto způsobem a je nutné ji řešit 

„násilnou konfrontací“ tedy pomocí technického či fyzického faktoru, je taktickou 

chybou nejprve zkoušet takový způsob obrany, který by byl méně účinný nežli je útok. 

Obrana by měla být účinná na „první dobrou“, protože testování kvalit útočníka a 

účinnosti jeho útoku patří do taktiky sportovního klání, v žádném případě ne do 

sebeobranných situací. V nich totiž v drtivé většině případů přináší fatální důsledky! 

Česká legislativa v této oblasti poměrně dobře řeší práva napadeného, kdy z 

paragrafového znění, právních rozborů a judikatury týkajících se nutné obrany vyplývá 

to, že může vzniknout i nepoměr mezi způsobem útoku a následnou obranou, tento 

nepoměr však nesmí být zcela zjevně nepřiměřený. 

Z tohoto důvodu je důležité uvést, že ani institut nutné obrany nedává obránci 

neomezené možnosti k jeho obraně. I když riziko z výsledku konfliktu, který je vždy 

konfliktem útočníka, musí nést především útočník (rozhodnutí NS sp. zn. 6Tdo/2007 ze 

dne 28.3.2007), je žádoucí, aby byly stanoveny určité limity nutné obrany. Podle toho, 

jaké podmínky tohoto institutu byly překročeny, rozeznáváme dvě základní skupiny tzv. 

excesů z nutné obrany a to extenzivní a intenzivní. Pokud nebude dodrženo časové 

hledisko útoku, a obránce se bude bránit ve chvíli, kdy útok ještě nezačal ani hrozit či 

v případě, kdy již skončil, půjde o exces extenzivní. Protože správné vnímání stoupající 

nebezpečnosti vzniklé situace je jedním z největších problémů při načasování účinné 

obrany, je tato metodika z velké části zaměřena na správné vnímání vývoje rizikové 

situace. V případě intenzivního excesu se jedná o situaci, kdy obrana byla zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. Pokud napadený například na obranu svého batohu 

s peněženkou zvolí střelbu z pistole, s níž usmrtí útočníka, je zřejmé, že při tomto 

způsobu obrany došlo k překročení mezí nutné obrany. Z tohoto důvodu tento 

metodický komplet doporučuje využívání tzv. „nesmrtících obranných prostředků“ (kap. 

5.1), které i v případě špatného vnímání a „přečtení“ indicií vypovídajících o způsobu a 

intenzitě útoku nezpůsobují nezvratné důsledky na zdraví či životě útočníka. Pokud 

dojde k překročení mezí nutné obrany, bude pachatel odpovědný za trestný čin, který 

svým jednáním způsobil. Soud při překročení podmínek nutné obrany (ale i krajní 

nouze) může využít tzv. polehčující okolnosti, uvedené v § 41 písm. g) trestního 

zákoníku: 

„Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel spáchal 

trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky 

nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze 

jiné okolnosti vylučující protiprávnost.“      26 



 

 

3.3 Krajní nouze 

Krajní nouze je další z okolností vylučujících protiprávnost, která je velmi těsně spojena 

s řešením rizikových situací. Trestní zákon vymezuje krajní nouzi v § 28 takto: 

(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 okolnostní 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě 

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

Institut krajní nouze a nutné obrany jsou si blízké v tom, že se pro obranu zájmu 

chráněného trestním zákonem obětuje zájem jiný, ale existuje mezi nimi celá řada 

rozdílů. Zatímco u nutné obrany se odvrací útok (tedy úmyslné, protiprávní jednání 

osoby) tak u krajní nouze odvracíme jakékoliv nebezpečí. Může být způsobeno 

například působením přírodních sil (požár, povodeň), útokem zvířete, ale také 

jednáním osoby (požár založený žhářem). Zásadní rozdíl je také v tom, že zatímco u 

institutu nutné obrany vždy musí obrana vést vždy vůči osobě, která útočí (majetek, 

zdraví či dokonce život útočníka), tak při využívání institutu krajní nouze mohou být 

dotčeny i zájmy jiných osob. Proto jsou podmínky jednání v krajní nouzi oproti nutné 

obraně zpřísněny, vyžaduje se jak subsidiarita (je-li možné se hrozícímu nebezpečí 

vyhnout např. útěkem, nelze jednat v rámci krajní nouze) i proporcionalita (způsobený 

následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil). 

Srovnávají se tedy na jedné straně chráněné zájmy, které byly ohroženy a na straně 

druhé zájmy, které byly obětovány. Další podmínkou je, že jednající v krajní nouzi 

nemá povinnost toto nebezpečí snášet (hasič, lékař, policista…). K jednání v krajní 

nouzi je oprávněn nejen ten, jehož zájmům hrozí nebezpečí, ale je možná i tzv. pomoc 

v krajní nouzi.   
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3.4 Zadržení osoby podezřelé 

Další z možností, kterým dává české trestní právo občanům možnost obrany svých 

oprávněných zájmů, je zadržení osoby podezřelé. Trestní řád v § 76 odst. 2 uvádí: 

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení svobody bez odkladu oznámit.“ 

Takzvané „občanské zadržení“ je v podstatě zvláštním druhem nutné obrany či krajní 

nouze a týká se osobní svobody podezřelého, jehož v případě přistižení při trestném 

činu či bezprostředně poté smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné mj. i k zajištění 

důkazu. Toto omezení osobní svobody přesahuje do jisté míry podmínky nutné obrany 

i krajní nouze, protože umožňuje zasáhnout proti pachateli i poté, co útok skončil. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 30 Cdo 

1683/2000 není nutné, aby osoba, která omezuje osobní svobodu podezřelého, 

kvalifikovaně a nezvratně posoudila, že skutečně byl takto spáchán trestný čin, neboť k 

tomu jsou jinak povolány orgány činné v trestním řízení. Důležitá je proto podmínka, že 

takovouto osobu je pak třeba ihned předat vyšetřovateli nebo policejnímu orgánu nebo 

alespoň některému z těchto orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. Je 

pak na takovém orgánu uvážit, zda bylo především podezření rozptýleno, či nikoliv. 

 

3.5 Minimální bezpečná vzdálenost 

Často bývá tento pojem vysvětlován pomocí situace, kdy instruktor a cvičící naproti 

sobě vzájemně předpaží a tato vzdálenost, tedy „dvou natažených paží“ bývá poté 

popisována jako minimální bezpečná vzdálenost. V určitých situacích to je sice možné 

(např. policista přebírá na tuto vzdálenost doklady od kontrolované osoby), ale určitě 

tato poučka neobsáhne všechny situace, ve kterých se jedinec při řešení rizika může 

ocitnout. Stejně jako při volbě strategie řešení rizikové situace je také u minimální 

bezpečné vzdálenosti  
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rozhodující osoba (osobnost) útočníka a napadaného. Pokud bude (průměrný) muž 

útočit na (průměrnou) ženu, bude minimální bezpečná vzdálenost rozdílná od situace, 

kdy ty samé osoby role vzájemně vymění. Lze říci, že minimální bezpečná vzdálenost 

pro napadeného končí ve chvíli, kdy se cítí ohrožen. Podle okolností situace (osoba 

útočníka; osoba napadeného; jejich vzájemná komunikace; prostředky, jimiž je útok 

veden; místo a čas napadení) to mohou být dva, ale také dvacet metrů. Jak již bylo 

uvedeno výše, tak v případě, že potencionální útočník již zkracuje tuto vzdálenost, je 

nejvyšší čas mu pomocí komunikace (tento pojem rozebereme dále) dát jasně najevo, 

že nám tato situace připadá riziková a v případě, že bude dále ve svém jednání 

pokračovat, hodláme se bránit. 

 

3.6 Komunikace 

Sociální komunikace je jednou z forem sociálního styku, Čírtková (2004) jí vnímá jako 

jednu z jeho tří složek (spolu se sociální interakcí a sociální percepcí), přičemž právě 

komunikaci vidí jako základní moment. Komunikace (tedy sdělování informací a 

významů) je totiž nutnou podmínkou společné činnosti, vzájemného ovlivňování a 

vnímání mezi lidmi. Tradičně se vydělují dvě formy sdělování: verbální a neverbální, 

přičemž obě formy jdou v průběhu sdělování paralelně a vzájemně se doplňují. 

Vymětal (2009) komunikaci dělí na tři stánky a to verbální (slova - obsah sděleného), 

paraverbální (tón hlasu, hlasitost, rychlost a plynulost délka řeči…), a nonverbální (řeč 

těla: mimika, postoj, vzdálenost, gesta, oční kontakt…). Ačkoliv je obsah verbálního 

sdělení vždy na prvním místě, je dobré si uvědomit, že paraverbální a neverbální 

(nonverbální) stránka může obsah sděleného nejen zpřesnit, ale také zcela změnit. 

Takové uvědomění je důležité ze dvou důvodů: 

a) pomůže zpřesnit pravý smysl partnerem sdělované informace, 

b) pomůže zaměřit se na lepší kontrolu a využívání vlastních paraverbálních a 

neverbálních  

    projevů v průběhu sociálního styku. 

Proto, aby komunikace při řešení krizové situace splnila svůj účel, je nezbytné, aby 

splňovala důležité aspekty, mezi něž patří soulad těchto tří stánek komunikace. 

Čírtková (2004) uvádí některé neverbální projevy, které se při sociálním styku  
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vyskytují. Většinou se jedná o projevy, které se v průběhu sociálního styku projevují 

vesměs spontánně, zpravidla nepodléhají vědomé kontrole, v čemž také spočívá jejich 

význam pro účinný sociální styk. Napomáhají odhadnout aktuální sociální stav 

partnera, jeho postoj k nám a k celé situaci. 

Proxemika 

Řeší význam vzdálenosti mezi komunikujícími. Každý člověk si vymezuje prostor, ve 

kterém se cítí bezpečný a v případě porušení této hranice se zvyšuje vnitřní napětí a 

dochází k citovému vzrušení. Tato vzdálenost se mění podle toho, zda se jedná o lidi 

známé či neznámé, podle pohlaví, nadřízeného či spolupracovníka, ale většinou 

rozlišujeme: 

- intimní sféru (do 50 cm), její porušení jedinec toleruje pouze u nejbližších osob, 

- osobní sféru (50 až 120 cm), která umožňuje pozorovat detaily mimiky,  

  sdělování pohledem, a bývá „přístupná“ přátelům či dobrým známým, 

- sociální sféru (1,5 až 3 metry) v níž probíhá velká část profesních jednání (nadřízený    

  x  podřízený, učitel x student, policista x občan…). 

Tuto vzdálenost je třeba nejen respektovat, ale také jí lze využívat. Zvětšením obvyklé 

vzdálenosti k partnerovi můžeme vyjádřit despekt, nesouhlas a odmítání, jejím 

zkrácením naopak porozumění či sympatii. 

Gesta 

Sdělování osvojenými, kulturně standardizovanými pohyby, pohybovými symboly a 

znaky. Jako doprovodný prvek řeči gesta podporují a umocňují emocionální stránku 

sdělení. Jedná se většinou o podvědomé pohyby, plně uvědoměné gesto je spíše 

výjimkou. Nejdůležitějším ukazatelem je celkový obraz pohybové činnosti, podle něhož 

lze posuzovat některé stránky aktuálního psychického stavu (klid, vzrušenost, únavu, 

depresi). 
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Haptika 

Způsob sdělení, které je tlumočeno bezprostředním kontaktem s druhým člověkem 

(podáním ruky, položením ruky na partnerovu paži…). Stejně jako u proxemiky je dán 

haptický kontakt ustálenými kulturními zvyklostmi a u lidí existují značné rozdíly 

v citlivosti na něj. Jeho nerespektování může vést u druhého člověka k negativním 

pocitům a nepříznivě ovlivnit průběh styku. 

Tělesný postoj  

Řeč postojů těla, jeho držení, vzájemné konfigurace jeho částí. Důležitá je zejména 

poloha hlavy, ramen a hrudníku. Jistota a sebevědomí bývají provázeny vzpřímenou 

hlavou, hrudník je vypnutý, ramena zvednutá, naopak nejistotu doprovází skloněná 

hlava, pokleslý hrudník a svěšená ramena. Souhlasný konfigurace dvou osob vyjadřuje 

zpravidla vzájemně souhlasný postoj k diskutované věci a naopak. 

Mimika 

Sdělování pomocí výrazů obličeje více nežli jiné neverbální projevy odráží vnitřní 

psychický stav. Spolu s „vyčtením“ emocionálních stavů partnera (štěstí, překvapení, 

zloba, smutek, zájem…) lze také usuzovat na obecnější dimenze těchto emocí 

příjemnost x nepříjemnost, aktivita x pasivita, pravost x předstíranost. Osobité místo 

v účinném sociálním styku má úsměv, který bývá projevem sympatií, náklonnosti a 

přátelského postoje.  

Pohledy 

Pohled je nejbohatším zdrojem neverbální komunikace. O jeho vysoké informační 

hodnotě vypovídá i množství výrazů pro charakteristiku pohledu: hodnotící, tázavý, 

tupý, těkavý, zoufalý, rozpačitý, cudný, udivený. Pohled nás informuje především o 

momentálním psychickém stavu partnera, umožňuje určit poměrně specifické a 

konkrétní stavy.  

Další podmínkou efektivní komunikace je sladění tzv. „kognitivní mapy“ (Čírtková, 

2004). Klíčové jsou zejména dva faktory: 

- pocit vlastní hodnoty (sebeobraz, sebepojetí, sebedůvěra), 

- představy o druhých lidech, postoje k nim.       
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Člověk, který si věří a cítí se v dané situaci plně způsobilý, komunikuje nepochybně 

lépe než ten, ktého trápí pocit nejistoty. Stejně tak ten, kdo vnímá druhé jako 

plnohodnotné jedince s právem na vlastní názory a zájmy, preferuje v běžných 

situacích jiný styl jednání než ten, kdo vnímá druhé jako málo soudné, či dokonce 

obtěžující figurky. 

 

3.6.1 Problémy v komunikaci  

Důležitým faktorem, který často brání efektivní komunikaci, je zaměňování sociálních 

a mezilidských vztahů. Sociálními (rolovými) vztahy rozumíme ty, v nichž se 

nesetkávají individua jako taková, ale jako představitelé určitých společenských skupin: 

tříd, profesí, národností (zaměstnanec se zaměstnavatelem, lékař s pacientem, 

policista s občanem…). Tyto vztahy mají neosobní charakter a konkrétní lidé v nich 

vystupují jako členové určité sociální skupiny. Mezilidské (interpersonální) vztahy se liší 

od vztahů sociálních jejich emocionální základnou. Vznikají na základě určitých citů, 

které mezi lidmi navzájem působí. Přestože si člověk většinou uvědomuje převážně jen 

interpersonální vztahy, je důležité obě tyto roviny oddělit. Často totiž mnoho konfliktů a 

rizikových situací vzniká na základě zaměňování těchto dvou rovin, kdy například 

úředník či policista vnímá stížnost občana na postup úřadu či nevhodnou právní 

legislativu jako útok na svoji osobu. Tuto stížnost poté „opětuje stejnou mincí“ a situace 

dále přes osobní útoky vyústí do verbální či dokonce fyzické rozepře. 

S tímto souvisí také zaměnění sociální role z pohledu kompetence, kterou jedinec 

v dané situaci představuje a funkce, kterou má v dané roli splnit. Pokud například 

policista, či zdravotník, který má v určité situaci vykonat svoji pravomoc či povinnost 

(zadržet podezřelého, poskytnout první pomoc) namísto tohoto začne hodnotit např. 

nepřizpůsobivý životní styl těchto svých „klientů“ často nejenže nesplní svoji roli 

(funkci), ale také díky této nekompetentnosti může jinak standardní situaci vyhrotit do 

situace rizikové. 
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3.6.2 Komunikace v rizikové situaci 

Tlak na osobu, řešící rizikovou situaci je samozřejmě obrovský a mezi hlavní 

požadavky na efektivní komunikaci lze zmínit tyto schopnosti jednajícího (Černý, 

2007): 

- zvládat stres a ovládat se, 

- soustředit se i ve vypjaté situaci, 

- komunikovat a naslouchat, 

- pozorovat, všímat si, umět číst i neverbální komunikaci, 

- umět se přizpůsobit, rychle se adaptovat na novou situaci, správně 

improvizovat. 

Komunikace je samozřejmě nedílnou součástí celého „balíčku“, který se podílí na 

řešení rizikových situací. Pomocí ní se totiž dá riziková situace vyřešit bez fyzického 

kontaktu (využití fyzického či technického faktoru), a i v případě, že k němu dojde, tak 

pomocí komunikace lze přesněji identifikovat okamžik, který lze považovat za zahájení 

útoku.  

Lze rozlišit dvě formy (funkce) komunikace: 

a) komunikace za účelem uklidnění situace a zjištění požadavků útočníka  

b) komunikace s cílem odradit agresora od útoku 

Mezi těmito dvěma formami je rozdíl jak v obsahu, tak ve formě komunikace. 

V případě, kdy situace je ještě relativně klidná, je vhodné snažit se co nejvíce 

komunikovat a věc vyřešit ovlivněním a uklidněním agresora. K tomuto účelu lze využít 

některé prvky interakční stránky sociálního styku, tedy vzájemného působení a 

ovlivňování názorů mezi lidmi. Čírtková (2004) uvádí některé metody ovlivňování 

(demonstrování, objasňování, sugesce, ovlivňování příkladem…), přičemž pro potřeby 

řešení rizikových situací se jeví jako nejvhodnější metody přesvědčování. Mezi tyto 

metody patří například: 
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Předkládání argumentů. Úspěch argumentování (racionálního vysvětlování) 

ovlivňování závisí jednak na tom, zda se uvádí pravdivé a přiměřené argumenty, ale 

také na tom, jakým způsobem se používají. Předběžné oznámení, třeba i nepřímé, že 

chceme druhého přesvědčit, mívá horší výsledky než přesvědčování s nezveřejněným 

závěrem. Nejdůležitější a nejpřesvědčivější argumenty se doporučuje nechávat až na 

konec. Jednostranná argumentace, která pouze obhajuje danou tezi, je účinnější tam, 

kde chceme upevnit a posílit již stávající přesvědčení. Osoby s vyšším vzděláním byly 

více ovlivněny oboustrannou informací (tedy i argumenty proti dané tezi), osoby 

s nižším vzděláním jednostrannou argumentací. V případě, že chceme druhého 

přesvědčit o přijetí určitého postupu, programu, jenž z části přijímá a z části odmítá, 

doporučuje se argumentovat nejprve souhlasnými částmi a teprve poté nesouhlasnými. 

Používání otázek. Význam otázek v procesu přesvědčování spočívá zejména v tom, že 

aktivizují přesvědčovaného, což je nezbytný předpoklad vzniku nebo změny 

přesvědčení. Dotazovací způsob umožňuje realizovat nepřímý a tedy psychologicky 

přijatelnější způsob ovlivňování. Lze jej doporučit zejména u jedinců, kteří mají 

tendenci spíše akceptovat názor, k němuž došli sami či u dominantních typů, jež mají 

potřebu nadřazenosti a na podřazenost reagují negativně a odmítavě. Vhodně 

položené otázky slouží jednak ke zjišťování názoru partnera (protivníka): „Co si myslíte 

o…? Domníváte se že…? Slyšel jste o…?“ ale lze jimi i nepřímo regulovat celý proces 

přesvědčování. Otázky lze také využít ke zpochybňování nebo popírání argumentů 

přesvědčovaného. Přitom je velkou výhodou, že se nevyjadřuje přímo opoziční nebo 

nesouhlasné stanovisko, což skoro vždy vede ke vzniku konfliktu. Otázky směřující ke 

zpochybnění argumentů by měly být neosobní, aby se nedotkly prestiže 

ovlivňovaného. Počáteční otázky by se neměly vztahovat na podstatu celé sporné 

teze, ale jen na dílčí problémy. Otázky by neměly mít direktivní charakter (výslech nebo 

zkouška), vyhýbáme se otázkám, na které lze odpovědět jen „buď – anebo“. 

Kladné odpovědi. Dialog je veden tak, že se zpočátku vyhýbá rozporným částem a 

zaměřuje se na získávání dílčích souhlasů, aby se dosáhlo souhlasu celkového. Pokud 

totiž přesvědčovaný zaujme hned zpočátku kategorický nesouhlas, bude se snažit 

zůstat důsledný až do konce. Je žádoucí, aby se souhlasné postoje a návrhy 

přesvědčovaného setkaly se souhlasem také u přesvědčujícího. U nesouhlasných 

postojů a názorů by měl přesvědčující namísto „ne“ využívat podmíněný souhlas „ano, 

ale…“ Někdy lze také postupovat tak, že přesvědčující nejprve přijme tvrzení 

přesvědčovaného, ale poté z nepravdivého tvrzení vyvozuje možné, často absurdní 

důsledky. Na závěr z toho vyvodí, že vyplývají-li z teze nesprávné důsledky, je 

nesprávná sama teze.        34 



 

 

 

Používání apelů. Apel je taková výzva, jejíž argumentační síla spočívá především 

v emocionálním nátlaku na přesvědčovaného, apel je často provázen sugestivním 

účinkem. Apelovat lze na intelekt („při vašem vzdělání, vy tomu budete rozumět, 

posuďte sám…“), na city („při vašich zkušenostech…“) na víru („důvěřují vám…“) či na 

fantazii („vžijte se do situace…“). Za účinné se považují apely na intelekt, nebo ty, které 

se dotýkají vnitřních etických hodnot přesvědčovaného (svědomí, čest, objektivnost, 

statečnost). Čím je člověk mladší, tím snadněni se dá ovlivňovat, s věkem vnímavost 

na apely klesá a jsou preferovány argumenty. Nižší vnímavost na apely se 

předpokládá u intelektuálně vyspělejších jedinců. 

V případě, kdy je zjevné že riziková situace se již nevyřeší v klidu, se organizmus 

obránce připravuje na řešení rizikového situace fyziologickými změnami, popsanými 

v kapitole 2.6 (zvýšená tepová frekvence, zvýšená hladina adrenalinu) a s tím 

spojenými účinky (nervozita, třes hlasu, nevolnost). Rozvláčná a složitá komunikace, 

při které by obránce nebyl schopen dostatečně srozumitelně formulovat a s jistotou 

přednést svoje požadavky, by v tomto případě většinou nebyla efektivní, naopak spíše 

kontraproduktivní. Proto  je výhodnější držet se stručné komunikace, v níž bude pouze 

obsažena zejména výzva směrem k útočníkovi: „…stůj! …nechte toho!...nepřibližujte 

se!...“ Pokud je útočník takto vyzván a přesto v útoku pokračuje, je to jasný signál 

k obraně ať už z pohledu správného taktického načasování, ale i z hlediska 

následného posuzování celé situace orgány činnými v trestním řízení. 
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4 Fyzický faktor 

Jak už bylo uvedeno výše, pod pojmem fyzický faktor rozumíme vše, co souvisí 

s využitím možností vlastního těla k řešení rizikové situace. Rozumíme jím využití 

technik (údery, kopy, kryty, páky…) bojových sportů či umění (zápas, box, karate, 

judo…) či prosté fyzické síly k překonání odporu útočníka. V tomto kompletu však 

budeme řešit tento faktor jako nedílnou součást celého „balíčku“ a možnosti těla 

využijeme spíše jako podporu k využití a nalezení vhodnějších způsobů řešení rizikové 

situace. Možnosti cílové skupiny, pro něž je tato metodika určena, jsou totiž značně 

omezené. Není možné se věnovat dlouhodobému drilu sebeobranných technik, při 

kterém se cvičící v podstatě přizpůsobují dané formě. Naopak v tomto případě bude 

vhodnější hledat techniky, která vychází z možností a přirozených reakcí těchto 

cvičenců. 

Tento metodický komplet bude využívat základní pohybové dovednosti, které jsou 

využitelné k řešení rizikových situací. Vedle pohybových a taktických principů („obrana 

protiútokem“, „únik směrem vpřed“, „kombinace úniku a útoku“ a „čelem k útočníkovi“) 

se bude dále zabývat prvky sebeobrany, jako je postoj, úder, kryt a kop. Tyto budou 

podrobněji řešeny až ve druhém díle (metodice výuky) a proto se nyní podrobněji 

budeme věnovat pouze prvkům souvisejícím s pohybově – taktickými principy. 

 

4.1 Pohybově – taktické principy 

Směr pohybu se sice do jisté míry odvíjí od strategie, kterou pro řešení situace volíme, 

ale bylo by určitě velmi zjednodušené a nepřesné říci, že v případě kdy útočíme, 

se pohybujeme směrem vpřed a ve chvíli kdy se bráníme či unikáme, se pohybujeme 

směrem vzad. Rozebereme si dvě situace, které toto zcela jasně dokreslují a při nichž 

dochází k paradoxním protimluvům a to obranu protiútokem a únik směrem vpřed a 

také situaci, kdy obě tyto strategie vzájemně kombinujeme. 

Obrana protiútokem 

Byť pojem „útočná akce“ může vyvolat dojem, že se jedná o akt nevyvolané agrese, 

tak poté, co jsme si vyjasnili možnosti nutné obrany podle §29 tr. zákona víme, že 

nemusíme čekat na zahájení akce protivníkem, ale svoji obrannou akci můžeme zahájit  

           36 



 

 

už ve chvíli, kdy jeho útok bezprostředně hrozí. Jedná se tedy v podstatě o obranu 

protiútokem, která je z taktického hlediska výhodnější. V zásadě totiž platí to, že 

obrana (protiútok) je účinnější ve chvíli, kdy se pohybujeme směrem vpřed, kdy sami 

můžeme určit vzdálenost k útočníkovi a lépe tak načasovat vhodný okamžik pro naši 

obrannou akci. 

Únik směrem vpřed 

Pokud se napadený jedinec naopak rozhodne k řešení situace pomocí úniku, je 

výhodnější i v tomto volit pohyb směrem vpřed. Byť na první pohled toto tvrzení může 

vypadat naprosto banální a zbytečné, tak zkušenosti ukazují, že v případě nečekaného 

útoku se napadený jedinec „couvá“ - pohybuje směrem vzad, tedy tam kam nevidí a 

není schopen hledat únikovou cestu, vyhnout se překážkám atd. Při úniku je tedy 

většinou výhodnější situace, kdy se napadený volí únik směrem vpřed. Proto, aby 

zároveň nebyl otočen zády k útočníkovi, je vhodný únik „kolem útočníka“, případně „za 

útočníka“.  

Kombinace úniku a útoku 

Samozřejmě ve většině případů nelze zcela definitivně říci, že jednou zvolená strategie 

řešení je definitivní a neměnná. Při výuce by se měl instruktor vyvarovat slov, jako jsou: 

vždycky x nikdy; musíš x nesmíš. „…nikdy nesmíš ustoupit…vždy je výhodnější 

vyčkat…když se jednou rozhodneš bránit, braň se!“ Jak jsme si totiž uvedli dříve, 

řešení situace se liší nejen podle dispozic napadeného a útočníka, místa a času 

napadení, nebo prostředků, jimiž je útok veden, ale také podle aktuálního vývoje 

situace. Takže i v případě, že napadený nejprve zvolí strategii útoku, která se však 

ukáže jako nevýhodnou, lze toto pochopitelně v průběhu akce změnit a uniknout. 

Stejně tak je to možné pochopitelně i opačně, například v situaci, kdy napadený 

nejprve zvolí únik do bezpečí, kde si připraví pepřový sprej a v případě dalšího 

napadení situaci řeší výše popsanou obranu útokem. 

Čelem k útočníkovi 

V převážné většině případů by mělo být snahou obránce postavení čelem k útočníkovi. 

Byť existují sebeobranné techniky reagující na útok ze stran či zezadu, tak není v 

možnostech cílové skupiny, které je tento metodický komplet určen, tyto techniky 

zvládnout tak, aby byly účinné. Výchozí myšlenkou tohoto metodického kompletu je to, 

aby jedna správně provedená a zažitá sebeobranná technika fungovala na rozličné 

způsoby napadení namísto toho, aby obránce vybíral z několika různých způsobů 

obrany, které díky nízké časové dotaci nemá a nemůže mít zažité. Proto i v případě, že 

k napadení dojde ze strany či zezadu, bude vždy sebeobranná situace zahájena tím, 

že se obránce dostává do pozice „čelem k útočníkovi“ a pokračuje v jedné nadrilované 

akci.            
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5 Technický faktor 

Jak je již uvedeno na začátku tohoto textu, tak pod pojmem „technický faktor“ se 

rozumí všechny prostředky, které mohou napomoci při řešení rizikové situace (kapitola 

zpracovaná s využitím www.obranazeny.cz):  

Jednak to mohou být specializované prostředky určené k sebeobraně, ale také veškeré 

předměty, které máme při sobě, či se nacházejí na místě incidentu. Vždyť i trestní 

zákoník pod pojmem „zbraň“ rozumí „…cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu 

důraznějším“. Tyto prostředky se samozřejmě svým tvarem i způsobem použití mohou 

lišit, od předmětů ve tvaru hole (deštník, smeták, vycházková hůl…) pro bodnutí či 

údery, kamene (svazek klíčů, popelník…) pro údery či házení, štítu (židle, aktovka…) 

pro vykrytí úderu, nože (nůžky, šroubovák, tužka…) pro sekání, řezání či bodání, nebo 

lana (opasek, řetěz, části oděvu) pro švihnutí, ovinutí či spoutání útočníka. Stejně tak je 

možné využít tekutiny, spreje či hrsti písku, které v případě vhození na útočníka mohou 

vést k odvedení jeho pozornosti a následnému útoku či úniku. 

5.1 Specializované prostředky 

Pro potřeby výukového programu se však podrobněji budeme zabývat pouze 

specializovanými prostředky. Tyto můžeme dále podle jejich povahy dělit do několika 

skupin, pro naše potřeby bude stačit jednoduché rozdělení na „smrtící“ a „nesmrtící“. 

Je to samozřejmě rozdělení poněkud zjednodušené a nepřesné, vždyť i s elektrickým 

paralyzérem lze při souhře nešťastných náhod přivodit těžká zranění, která dále vedou 

k úmrtí - například po pádu zasaženého na zem, zatímco v jiných případech nemusí 

použití střelné zbraně mít podobně fatální následky. Těmito „nesmrtícími“ prostředky 

zde rozumíme: 

a) obranné spreje 

b) elektrické paralyzéry 

c) kombinace obranných sprejů a elektrických paralyzérů. 
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Jejich další specifika budeme řešit v další části textu, ale pro porovnání s nimi učiníme 

výčet „smrtících“ prostředků, kterými se zabývá zákon č. 119/2002 Sb. jenž zbraně 

dělí do čtyř skupin: 

a) zakázané zbraně 

b) zbraně podléhající povolení 

c) zbraně podléhající ohlášení 

d) ostatní zbraně (např. historické zbraně, plynové zbraně na vzduchovou kartuš, 

atd.) 

Stejně tak ale mezi ně můžeme počítat tzv. chladné zbraně (nože, dýky, kuše, boxery, 

teleskopické obušky…), u jejichž použití je vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či 

smrti. Při použití těchto prostředků „běžným“ občanem nastává několik nebezpečí a 

nevýhod, které na první pohled nemusí být zcela zřejmé. Mezi ně patří zejména:  

a) nabývání střelných zbraní, uvedených v § 3 písm. b) a c) zákona č. 119/2002 

Sb. je vázáno zákonem (nutnost získání zbrojního průkazu, povolení či ohlášení 

zbraně, odpovědnost za ztrátu), 

b) v případě střelných či chladných zbraní vzniká potřeba náročného a 

soustavného výcviku, 

c) při jejich použití vznikají těžká zranění, která v případě, že použití zbraně 

nebude v souladu s podmínkami nutné obrany, mohou znamenat trestní 

odpovědnost „obránce“, 

d) účinek těchto zbraní nemusí být okamžitý. Již v mnohých případech došlo 

k tomu, že těžká zranění, v jejich důsledku zasažený následně podlehl, jej 

v daný okamžik nezastavilo a ten byl i nadále schopen dalších útoků. 

Ve srovnání s nevýhodami těchto „smrtících“ prostředků poté vynikají výhody 

„nesmrtících“ prostředků: 

a) jejich nabývání není vázáno zákonem (stačí dovršení 18 let), 

b) ovládání a použití je ve srovnání se střelnými či chladnými zbraněmi daleko 

jednodušší, 

c) následky jejich použití nebývají smrtelné, při jejich neoprávněném využití 

„obráncem“ tak nevzniká riziko fatálních následků,  

d) jejich účinek bývá okamžitý a při správném použití tak protivníka v danou chvíli 

vyřadí z boje,         39 



 

 

e) v případě, že jsou obránci při přepadení sebrány, díky chybějící smrtící síle 

nevzniká takové nebezpečí jako v případě „smrtících“ prostředků. 

Vedle těchto hlavních výhod přinášení další výhody (nízké pořizovací náklady, 

skladnost, nevzniká odpovědnost za ztrátu…), ale také některé nevýhody. Mezi ně 

patří například nutnost porušení bezpečné vzdálenosti z důvodu navázání fyzického 

kontaktu s útočníkem v případě použití elektrického paralyzéru, relativně krátký dosah 

obranných sprejů (zejména v případě použití typu „mlha“), nebo nižší účinnost u osob 

pod vlivem alkoholu či drog. 

5.1.1 Obranné spreje 

Obranné spreje, takzvané kasry, používané i policejními a bezpečnostními sbory na 

celém světě, jsou jedním z nejrozšířenějších sebeobranných prostředků. Jejich velkou 

výhodou je velmi příhodná cena a přijatelná hmotnost pro permanentní nošení. Jejich 

velikost závisí na požadovaném objemu náplně, která ovlivňuje intenzitu výstřiku a 

počet opakování při použití v reálné situaci. V praxi se objem nádobky pohybuje od 15 

ml do 40 ml a maximálně 63 ml. I menší varianty spreje postačují (i když jistota je 

jistota, a pro obranu je více lepší než méně…). Pokud dojde k „ostrému použití“ je pro 

všechny případy lépe nahradit jej vždy novým sprejem. Úspora by se v takovém 

případě nemusela vyplatit. Doba použitelnosti spreje je výrobcem omezena, po nějaké 

době (cca 2-3 roky podle typu) je vhodné zakoupit nový výrobek, protože chemická 

náplň a mechanické těsnění ventilku může časem postupně ztrácet svou účinnost. 

Náplň obvykle tvoří paralyzující látka, která působí ochromujícím účinkem na zrak, 

sliznice a dýchací aparát. Nejmodernějším trendem v současnosti jsou výtažky z 

kayenského pepře (druh pálivé papriky) označované OC (oleoresin capsicum), které 

mají na i na odolnou osobu velmi silný dopad. Kvalitně zasažený člověk cítí 

neovladatelně palčivou bolest v očích a na sliznicích, i při mírném nadechnutí látky má 

pocit „vyraženého dechu“. Jeho akceschopnost je ne několik minut (max. cca 30) 

významně narušena. Pepřové spreje také mohou zásadně pomoci při setkání s 

ohrožujícím psem či jiným zvířetem. Některé spreje jsou kombinované s výkonnou 

svítilnou, kterou jednak lze samozřejmě využít jako běžnou svítilnu, ale její hlavní 

taktické využití spočívá v osvícení tváře protivníka, jeho oslnění a následném využití 

pepřového spreje. Obranné spreje typu OC existují ve dvou hlavních provedeních 

lišících se charakterem výstřiku a to buďto jako typ „mlha“ (angl. FOG) anebo typ  
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„proud“ čili „tekutá střela“ (angl. JET). Typ „mlha“ je standardnějším provedením 

výrobku. Výhodou „mlhy“ je širší záběr bez nutnosti přesného míření, díky většímu 

rozptylu trysky. Hlavní nevýhodou může být v extrémním případě i zasažení 

samotného uživatele nebo nezúčastněných osob, a to například při závanu protivětru, v 

uzavřených prostorách (dopravní prostředek atd.). Doporučenou strategií při použití 

„mlhy“ je útěk za současného stříkání spreje za sebe, bez většího míření. Útočník si 

totiž do zamořeného prostoru sám „naběhne“, pokud vás chce pronásledovat. 

Typ „tekutá střela“ odstraňuje předchozí nedostatky zmíněné „mlhy“. Není takové 

riziko zasažení uživatele protivětrem a v krajním případě lze užít i v místnosti. Po 

stisknutí trysky vystříkne dlouhý a intenzivní paprsek tekutiny přímo na protivníka. 

Délka výstřiku (podle velikosti spreje je kolem 2–4 metrů) pomáhá udržovat výhodnější 

vzdálenost. Je však zapotřebí dokonalejšího zamíření na hlavovou část útočníka a s 

tím souvisí i větší dávka odvahy postavit se útočníkovi čelem. 

5.1.2 Elektrický paralyzér 

Jde vlastně o malý, poměrně lehký kapesní transformátor, který napětí vnitřního zdroje 

(obvykle 9V baterie) dokáže přeměnit na výboje o síle i několik set tisíc voltů. Kdo si 

někdy neopatrně sáhl v minulosti do elektrické zásuvky, chápe, že nejde o zrovna 

příjemnou záležitost. Elektrody přístroje se musí dostat do kontaktu s tělem protivníka 

minimálně na vzdálenost 1-1,5 cm, v praxi to znamená přitisknout a zmáčknout spínač. 

V případě, že útočník napadeného již drží, nemůže výboj paralyzéru zasáhnout i 

obránce, protože probíhá pouze mezi kovovými elektrodami. Paralyzér bez problémů 

probije koženou bundu, silný svetr i tlusté vrstvy oděvu. Podle doporučení výrobců 

těchto paralyzérů je vhodné jeho použití na oblast rozkroku, ramen, bedra, slabiny, 

naopak oblast krku a hlavy je dle návodu výrobce zakázána. Pokud však napadený 

bude řešit rizikovou situaci s ohrožením vlastního života, nemusí být ani toto použití 

v rozporu s institutem nutné obrany. 

V předchozím textu byly zmíněny výhody těchto prostředků ve srovnání se střelnými či 

chladnými zbraněmi, je nutné ale také uvést některé jejich nevýhody. Mezi ně patří 

například nutnost porušení bezpečné vzdálenosti z důvodu navázání fyzického 

kontaktu s útočníkem v případě použití elektrického paralyzéru, u obranných sprejů pak 

relativně krátký dosah (zejména v případě použití typu „mlha“), nebo nižší účinnost u 

osob pod vlivem alkoholu či drog.         
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5.1.3 Kombinace obranný sprej/elektrický paralyzér 

Nevýhody těchto dvou koncepcí pak do značné míry řeší jejich vzájemná kombinace, 

kdy je součástí jednoho prostředku jak obranný sprej, tak i elektrický paralyzér. 

V případě tohoto prostředku lze využívat největší výhody obranného spreje a to 

možnost řešení rizikové situace bez porušení bezpečné vzdálenosti a v případě jejího 

porušení (nedostatečný zásah útočníka, útočník pod vlivem drog…), a lze útočníka 

dále pacifikovat s pomocí elektrického paralyzéru. Přístroj se při obou způsobech 

využití jednoduše ovládá jednou rukou, navíc bývá vybaven bezpečnostním 

vypínačem, který zamezí nechtěnému výboji. Vysoký výkon výboje (500 000 Voltů) 

v kombinaci s pepřovým sprejem tak podstatně zvyšuje obranyschopnost uživatele. 

Způsob použití těchto prostředků se samozřejmě odvíjí od vývoje situace a 

zúčastněných aktérů. Nelze jednoznačně určit, zda je vhodnější útočníka seznámit 

s tím, že obránce má k dispozici tyto prostředky a působit preventivně či k jejich použití 

využít momentu překvapení. Může nastat situace, kdy se síla účinku u sprejů či 

paralyzéru skrývá především v momentu překvapení, ale stejně tak mohou tyto 

prostředky působit i odstrašujícím účinkem - paralyzér „práskající“ mezi obráncem a 

útočníkem může zlomit jeho vůli a odhodlání k případnému útoku. 

Zásady pro účelné nošení jsou podobné, jako v případě sprejů. Je důležité mít stále na 

paměti, že ani sebeúčinnější sprej či paralyzér zahrabaný hluboko v kabelce při řešení 

rizikové situace rozhodně nepomůže. S ohledem na výše řešenou Cooperovu stupnici 

připravenosti je tedy potřeba reagovat včas a se zvyšujícím se stupněm nebezpečí je 

nutné mít tyto ochranné prostředky již připraveny k případnému použití. Byť mohou tyto 

rady vyznít banálně, praktické zkušenosti napovídají, že potencionální obránci se 

spokojí pouze s nakoupením těchto prostředků, ale již se dále nezabývají seznámením 

se způsobem jejich použití, ovládacími prvky, nošením, účinným dosahem v případě 

sprejů, vhodným taktickým postupem apod.  
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6 Výukový program  

Výukový program je koncipován tak, aby bylo možné jeho výuku rozdělit na dva bloky. 

První blok je v podstatě teoretickým seznámením posluchačů se všemi faktory střetnutí 

(tak jak jsou uvedeny v prvním dílu tohoto kompletu), ve druhém se poté veškeré 

poznatky procvičí v praktickém nácviku. Oba bloky jsou dotovány dvěma až třemi 

výcvikovými hodinami, během nichž se formou teoretické přednášky a následného 

praktického nácviku procvičí veškeré aspekty, které se podílí na řešení rizikových 

situací. Zajišťuje se tím úplnost, návaznost a celistvost předaných informací. Z 

pohovorů se zástupci cílových skupin vyplynuly následující požadavky k 

připravovanému programu: 

- minimální nároky na tělesné dovednosti klientů, 

- minimální nároky na materiální zajištění výuky, 

- univerzálnost pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví,    

- časový prostor limitovaný jednou pracovní směnou (max. 7 hodinami). 

Jeho účinnost byla průběžně ověřována na pilotních výcvicích, které probíhaly 

s pracovníky oddělení sociální péče Městského úřadu Jičín, příslušníky HZS Jičín a 

pracovníky okresní nemocnice v Jičíně. Program byl do konečné podoby modifikován 

podle poznatků získaných při těchto výcvicích a podle požadavků zástupců cílových 

skupin. 

 

6.1 Cíle výukového programu 

Psychologická příprava  

 - odstranění vnitřního konfliktu 

 - zvýšení sebedůvěry 

 - schopnost přiměřené pozornosti 

 - seznámení s fyziologickými účinky stresu při řešení rizikových situací 

 - adaptace na účinky stresu 
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Taktická příprava 

 - schopnost volby vhodného strategického postupu 

 - rozvoj komunikačních dovedností 

 - rozvoj taktického myšlení a schopnosti úspěšně řešit rizikovou situaci 

Fyzická příprava 

- zvyšování frustrační tolerance z fyzického kontaktu 

- rozvoj citu pro fyzický kontakt 

- využívání možností vlastního těla   

- anticipace protivníkova jednání 

Technická příprava 

 - seznámení s technickými prostředky sebeobrany (druhy, ovládání) 

 

6.2 Učební výstupy 

Výukový program je koncipován tak, aby bylo možné jeho výuku rozdělit na dva bloky. 

První blok je v podstatě teoretickým seznámením posluchačů se všemi faktory 

střetnutí, ve druhém se poté veškeré poznatky procvičí v praktickém nácviku. Oba 

bloky jsou dotovány třemi výukovými hodinami v trvání 45 minut, během nichž se 

formou teoretické přednášky a následného praktického nácviku procvičí veškeré 

aspekty, které se podílí na řešení rizikových situací. Zajišťuje se tím úplnost, návaznost 

a celistvost předaných informací. Cílem programu je zvýšení znalostí a dovedností 

absolventů předcházet či řešit již vzniklé rizikové situace (dále RS) s přihlédnutím k 

vlastním možnostem (fyzickým a osobnostním předpokladům, znalostem a 

dovednostem).  

Absolventi kurzu jsou seznámeni s: 

1) právním rámcem dané problematiky,  

2a) psychickými stavy a reakcemi, které se podílejí na řešení RS, 

2b) vlastními psychickými reakcemi při řešení RS 
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2c) možnostmi ovládnutí nežádoucích psychických reakcí, 

3a) možnými strategickými a taktickými řešeními RS, 

3b) umějí volit vhodné strategie pro řešení RS, 

4) vhodnými komunikačními prostředky pro řešení RS,  

5) možnostmi svého těla při řešení RS: 

    - umějí zaujmout vhodný postoj, 

    - provést účinný kryt a úder, 

    - reagovat vhodným pohybem, 

6a) s technickými prostředky vhodnými při řešení RS. 

6b) ovládají manipulaci s těmito technickými prostředky. 

 

6.3 Výukové metody 

- teoretická přednáška spojená s PowerPointovu prezentací a videoukázkami 

- praktická ukázka 

- dril dynamických stereotypů a jejich řetězců 

- modelové situace 

První blok 

První blok je v podstatě teoretickým seznámením posluchačů se všemi faktory 

střetnutí, tak jak jsou uvedeny v prvním dílu (teoretických východiscích) kompletu. Již 

tato první část je zpracována tak, aby i v případě, že posluchači absolvují pouze tento 

blok, byli seznámeni se základními možnostmi řešení rizikových situací. Toto lze využít 

například u méně motivovaných posluchačů, případně u těch cílových skupin, které 

nejsou s problematickými klienty v přímém kontaktu. Pro ilustraci některých prvků lze 

volit také praktickou ukázku, ale není nutné, aby do těchto ukázek byli zapojeni všichni 

posluchači. První blok je zaměřen zejména na zvýšení schopnosti předcházet 

rizikovým situacím a jejich případné řešení pomocí racionálního a volního 

jednání, kdy na zpracování a rozhodnutí v dané situaci je relativní dostatek času. 
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Cíl: Seznámení posluchačů se základními možnostmi předcházení a řešení již 

vzniklých rizikových situací (dále RS).  

Časová dotace: 3 výukové hodiny (135 minut). 

Metody: Teoretická přednáška; praktická ukázka. 

Výstupy: Posluchači jsou seznámeni s: 

- právním rámcem dané problematiky,  

- psychickými stavy, které se podílejí na řešení RS, 

- možnými strategickými a taktickými řešeními RS, 

- vhodnými komunikačními prostředky 

- možnostmi lidského těla při jejich řešení, 

- seznámeni s technickými prostředky vhodnými při řešení RS. 

 

Druhý blok 

Ve druhém bloku se veškeré poznatky následně procvičí v praktickém nácviku formou 

drilu jednotlivých technik a jednoduchých modelových situací (dále MS). Metodika 

praktického nácviku je koncipována tak, aby byly naráz procvičovány všechny čtyři 

složky, které se podílejí na řešení rizikových situací. Jejich rozdělení na čtyři faktory 

střetnutí, tak jak jsou uvedeny v prvním dílu, je totiž nezbytné pro jejich správné 

pochopení, ale stejně tak je nutné, aby byly vnímány jako vzájemně propojené složky 

jednoho celku, kdy opomenutí některého z nich může přinést problémy se splněním 

účelu obranné akce. Metody, které budou ve druhém bloku využity, se vedle 

racionálního řešení rizikových situací zaměřují také na rozvoj reflexivních a 

intuitivních reakcí, které se uplatní převážně v situacích, kdy napadený nemá 

dostatek času k řešení pomocí volního a racionálního jednání. 

Cíl: Využití schopnosti posluchačů předcházet či řešit již vzniklé rizikové situace 

s přihlédnutím k vlastním možnostem (fyzickým a osobnostním předpokladům, 

znalostem a dovednostem). Zvýšení znalostí a dovedností, sloužících k řešení 

rizikových situací.          
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Časová dotace: 3 výukové hodiny (135 minut). 

Metody: Praktická ukázka, dril dynamických stereotypů jednotlivých technik a jejich 

řetězců, modelové situace. 

Výstupy: Posluchači jsou seznámeni s: 

- vlastními psychickými reakcemi, které se podílejí na řešení RS, 

- možnostmi ovládnutí nežádoucích psychických reakcí, 

- možnostmi svého těla při řešení RS, 

- umějí zaujmout vhodný postoj,  

- provést účinný kryt a úder,  

- reagovat vhodným pohybem, 

- umějí volit vhodné strategie pro řešení RS,  

- ovládají manipulaci s technickými prostředky, vhodnými pro řešení RS. 

       

6.4 Praktická část výukového programu 

6.4.1 Nácvik postoje, krytu, úderu 

Nejprve je důležité věnovat se postoji, protože v případě špatného postoje je zhoršená 

možnost reakce pomocí útěku či jiného pohybu a stejně jako není možné se účinně 

krýt, používat údery, kopy či technické obranné prostředky. Na rozdíl od některých 

bojových sportů či umění, v nichž se cvičící dlouhodobým drilem učí přesně daným 

postojům a pohybu, by v tomto případě, kdy jsou časové možností cvičících značně 

omezené, měl vycházet z postoje, který je daný a přirozený konkrétnímu jedinci. 

Pravděpodobně bude také u rozdílných lidí také odlišný, přesto by měl splňovat určité 

požadavky. V první řadě je to právě přirozenost a pohodlí. Nedá se totiž předpokládat, 

že pokud obránce bude stát v nepřirozeném a nepohodlném postoji, budou jeho reakce 

přirozené, klidné a tedy účinné. Vedle pohodlí by měl postoj zajišťovat stabilitu, a to ve 

všech směrech (vpřed x vzad; pravá x levá). Stabilita se zajistí jednak dostatečným 

rozkročením nohou (přibližně šíře ramen) a také mírným zakročením „silné“ nohy.  
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Většina lidí má jasně rozlišenou dominantní stranu těla (praváci pravou), kterou 

v dalším textu budeme nazývat „silnou“ částí (strana, ruka, noha). Pravák by tedy ve 

většině případů měl stát se svoji pravou (silnou) nohou mírně zakročenou (špička 

přibližně na úrovni „slabé“ nohy). Toho, aby postoj byl nejen stabilní, ale také 

dostatečně dynamický a vhodný k dalšímu pohybu, se docílí přenesením váhy na 

přední část chodidel – nejlépe mírným pokrčením v kolenou. Špičky nohou směřují 

vpřed, což také zajišťuje lepší pohyb a dynamiku. 

Nejprve se postoj procvičí bez pohybu. Zaměříme se na výše uvedené aspekty: 

- pohodlí a stabilitu 

- nohy jsou rozkročeny na šíři ramen 

- „slabá“ noha je mírně vpřed 

- stoj na celých chodidlech, váha přenesena na jejich přední část  

- špičky nohou směřují k soupeři 

Po zaujmutí správné polohy nohou následuje nácvik krytu, kdy ruce chrání důležité a 

citlivé části těla (hlavu, hrudník) a vytváří přirozenou bariéru mezi útočníkem a 

obráncem. Kryt by měl být: 

- přirozený, uvolněný 

- tvořící bariéru mezi útočníkem a napadeným  

- dlaně otočeny směrem vpřed (pomocí neverbální komunikace dává napadená najevo:  

  „stůj“, ale nevyvolává agresi) 

   

Obr. č. 1 Obranný postoj      Obr. č. 2 Detail krytu 

           48 



 

 

6.4.2 Nácvik kopu kolenem 

Kopy patří k nejúčinnějším technikám, ale zároveň také k technikám nenáročnějším. 

Jejich náročnost spočívá v tom, že netrénovaný člověk není na tento pohyb zvyklý a 

postoj při kopu je pro něho velmi nestabilní. Proto v tomto kompletu využijeme pouze 

jednu kopací techniku a to přímý kop kolenem. Tento kop se využívá v situaci, kdy 

dojde k porušení nejen minimální bezpečné vzdálenosti, ale mezi napadeným a 

útočníkem dojde k bezprostřednímu kontaktu a nelze využít techniku úderu. Kop je 

směřován na citlivé partie v oblasti rozkroku (genitálie, třísla) či do oblasti stehen. 

Rasance se zvýrazní „natažením“ soupeře proti směru kopu po jeho uchopení za oděv 

či kolem krku. Protože nohy nejsou funkčně (silově a motoricky) tak výrazně stranově 

rozdělené jako je tomu u rukou, je možné kopat oběma nohama, přičemž je výhodnější 

kop vést tou nohou, která je od protivníka vzdálenější. Dá se říci, že kop je tím 

razantnější, čím delší je nápřah a v případě, že jsou obě nohy v těsné blízkosti 

protivníka, je vhodnější „odkročení“ tou nohou, kterou je následně veden kop, právě 

pro prodloužení nápřahu. 

K procvičení tohoto kopu využijeme následující tréninkové metody: 

1) kopy sníženou intenzitou, vedené na stehna soupeře, 

2) v případě vhodného tréninkového vybavení je vhodné využít nácvik do tlumičů úderu 

či boxovacích pytlů. 

   

Obr. č. 3 Nácvik kopu kolenem         

           49 



 

 

MS 1 (nácvik postoje, krytu a úderu) 

Pro zjištění, zda je postoj dostatečně stabilní a zároveň zajišťuje přirozený pohyb, 

následuje prověření stability tohoto postoje za pohybu. K tomuto prověření nejlépe 

poslouží nácvik „odstrčení“ útočníka, který zároveň funguje jako nácvik provedení 

jednoduchého a účinného úderu. Ruce, které má obránce v poloze krytu, pouze vytrčí 

směrem k hrudníku útočníka a dlaněmi, které jsou překřížené, jej odstrčí. Pro začátek 

postačí lehká intenzita, která se postupně zvyšuje (s přihlédnutím na jednotlivé 

cvičence). Při nácviku tohoto „odstrčení“, které má za cíl prověření vhodného postoje, 

je třeba zaměřit se na správné provedení cviku u obou cvičících. V této modelové 

situaci na první pohled může být matoucí označení „útočník“ a obránce“, protože 

„obránce“ zde provádí úder proti pasivnímu „útočníkovi“. Toto označení však vychází 

zejména z navazujících modelových situací, v nichž „obránce“ provádí stejnou akci 

(výše popsaná „obrana protiútokem“, viz. kap. 4.1) na „útočníka“, který je však již 

aktivní. Stejně jako tomu bude i v dalších modelových situacích, dvojice jsou tvořeny 

klienty s tím, že každý z klientů absolvuje několik opakování i s instruktorem z důvodu 

vyšší kvalifikovanosti jeho útoku a následně také možnosti zapojení větší razance při 

obraně proti němu. 

Situace: Dvojice cvičících stojí čelem proti sobě na vzdálenost 1 – 1,5 metru. Jeden 

cvičící hraje roli útočníka, druhý roli obránce, oba stojí v bojovém postoji, popsaném 

výše, ruce jsou v poloze krytu. Průběh situace je daný, obránce nevolí jiný způsob 

útoku, ani útočník jiné způsoby řešení. 

Role obránce: Obránce z polohy krytu vytrčí ruce směrem k hrudníku útočníka a silou 

jej odstrčí. Důraz klademe na: 

- stabilitu, přičemž váha by měla během celého útoku spočívat na obou nohou, 

- dostatečnou razanci útoku, podpořenou výdechem při úderu, 

- v závěrečné pozici, kdy jsou ruce vytrčeny směrem k protivníkovi, je hlava krytá mezi 

nataženými pažemi, 

- co nejrychlejší návrat do bojového postoje se zachováním pozornosti (riziková situace 

nekončí po jedné dílčí sebeobranné akci!)  
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Role útočníka: Útočník „přijímá“ tento protiútok, nereaguje na něj krytem či 

odstoupením od obránce. Při tomto nácviku jde o to, aby jeho postoj byl dostatečně 

stabilní a umožňoval reakci v případě dalšího útoku. Důraz klademe na: 

- kontrolovaný pohyb při „přijetí“ protiútoku (stabilita, váha na obou nohou, nezaklánění 
se, kontrolované kroky vzad…) 

- ruce jsou stále v krytu, 

- co nejrychlejší návrat do „bojového“ postoje se zachováním pozornosti. 

Nejčastější chyby: 

- nestabilní postoj při provedení protiútoku (zejména přenášení váhy pouze na „slabou“ 
nohu), snižující jeho razanci, stabilitu obránce a jeho schopnost dalšího vhodného 
pohybu, 

- nestabilní postoj při přijetí protiútoku, způsobující nekontrolovaný pohyb vzad a 
neschopnost další reakce. 

Cíl situace: Nácvik vhodného postoje a pohybu jak při vedení protiútoku, tak při jeho 

„přijetí“. Zároveň tato situace slouží k nadrilování správného pohybu pro nácvik úderu, 

který zde je sice veden na hrudník soupeře, ale v případě, že ruce směřují na citlivé 

partie obličeje, tedy oči, nos a bradu, zároveň funguje jako velice účinný úder. 

Úder oběma rukama je jednodušší a vhodnější pro vyšší razanci, ale stejně tak je 

možné volit údery každou rukou zvlášť. Razance úderu a s tím související stupňování 

intenzity obrany se samozřejmě odvíjí od způsobu napadení: od nejnižší intenzity 

v podobě odstrčení útočníka „slabou“ rukou (v podstatě je to spíše prvek neverbální 

komunikace doprovázený slovy: „stůj!“) až po razantní úder oběma rukama směrem do 

obličeje (brada, nos, oči). Jedná se stále o jeden pohyb, ale toto stupňování intenzity 

mu dává pestrou škálu využití.  

   

Obr. č. 4 Nácvik úderu    Obr. č. 5 Detail úderu do obličeje 
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K procvičení tohoto úderu využijeme následující tréninkové metody: 

1) tzv. „stínování“ (údery vedené na imaginárního soupeře)  

2) nácvik, kdy sníženou intenzitou útočíme přímo na cílové partie, tedy na obličej 

(brada, nos, oči) útočníka.  

3) v případě vhodného tréninkového vybavení je vhodné využít nácvik úderů do tlumičů 

úderu či boxovacích pytlů, případně ochrannými prostředky s možností razantních 

úderů do útočníka (Redman, High Gear, ochranné helmy…). 

Při tomto nácviku se zaměříme na:  

- vytrčení rukou z krytu směrem k protivníkovu obličeji,   

- paty dlaní směřují na nos či bradu, prsty na oči, 

- stabilitu, přičemž váha by měla během celého útoku spočívat na obou nohou, 

- v závěrečné pozici, kdy jsou ruce vytrčeny směrem k protivníkovi, je hlava krytá mezi  

  nataženými pažemi 

- co nejrychlejší návrat do bojového postoje se zachováním pozornosti. 

 

6.4.3 Nácvik reakce na očekávaný útok 

Tato situace vychází z napadení, které je do jisté míry očekávané, tedy tzv. střetného 

boje, kdy oba bojující považují situaci za sebeobrannou (Špička a Novák, 1969). 

Útočník stojí v (relativní) bezpečné vzdálenosti od obránce, který o jeho přítomnosti ví, 

vnímá stupňování nebezpečí a zvyšuje svoji připravenost dle Cooperovy stupnice 

připravenosti. Pro nácvik této reakce poslouží modelové situace MS 2 a MS 3, při které 

se využijí jednak poznatky, získané v prvním bloku (strategie řešení rizikové situace 

pomocí útěku či úniku; Cooperova stupnice připravenosti) a také dovednosti, získané 

při modelové situaci MS 1 během nácviku postoje, krytu a úderu.  
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MS 2 (reakce na útok - dvojice) 

Tato modelová situace navazuje na MS 1, tedy nácvik postoje, úderu a krytu. Také zde 

se cvičí ve dvojici a techniky fyzického faktoru jsou shodné (postoj, kryt, úder), nejde 

však pouze o mechanický nácvik těchto technik, ale využijí se v kontextu vnímání 

útoku, zkracování bezpečné vzdálenosti a také komunikace. Průběh situace se může 

měnit podle tempa, kterým se útočník k obránci přibližuje, podle toho, zda útočník 

zareaguje na povel obránce zastavením či pokračováním v útoku a také podle toho, 

zda obránce zvolí řešení situace pomocí útoku či úniku. První nácviky probíhají 

v pomalém tempu, postupně se zrychluje, mění se vzdálenosti mezi útočníkem a 

obráncem. 

Situace: Dvojice cvičících stojí čelem proti sobě na vzdálenost 2 – 5 metrů. Jeden 

cvičící hraje roli útočníka, druhý roli obránce. Oba cvičící stojí v běžném postoji.  

Role útočníka: Útočník začne zkracovat vzdálenost mezi ním a obráncem. Podle 

vlastního rozhodnutí reaguje na povel obránce zastavením či pokračováním v akci. 

Role obránce: V okamžiku, kdy cítí ohrožení (vnímání stupnice připravenosti), mění 

postoj na bojový, komunikuje s útočníkem („..stůj!“). Podle toho, zda útočník 

uposlechne tento povel, se dále rozhoduje na řešení pomocí útoku či pomocí úniku. 

útok – způsobem nacvičeným v MS 1 vede úder na hrudník útočníka, opět zaujímá 

bojový postoj. 

únik – nejvhodnější cestou volí únik od útočníka. Důraz klademe na to, aby se 

v okamžiku úniku obránce pohyboval čelem vpřed, nikoli „couval“.  

Nejčastější chyby: 

- pozdní reakce obránce na útočníkovo zkracování minimální bezpečné vzdálenosti, 

způsobující opožděnou a neefektivní komunikaci a také neschopnost zareagovat 

vhodným protiútokem či únikem. 

- obránce uniká couváním od útočníka, tedy směrem, kam nevidí a nemůže kontrolovat 

svoji únikovou cestu. 

Cíl situace: Adaptace obránce na pocit ohrožení, schopnost komunikovat a volit 

vhodné řešení situace buď únikem či vhodným protiútokem.  
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MS 3 (reakce na útok – skupina v kruhu) 

Tato modelová situace navazuje na MS 2, tedy nácvik reakce na útok (zkracování 

bezpečné vzdálenosti). Rozdíl spočívá v tom, že se cvičí ve skupině, kdy jeden 

z cvičících (nejlépe instruktor) hraje roli útočníka, který střídavě útočí na různé 

obránce. Rozdíl mezi MS 2 a MS 3 spočívá v tom, že obránce musí lépe vnímat stupeň 

svého ohrožení. Ve chvíli, kdy útočník útočí na jiného obránce, připravenost jiných 

obránců se snižuje (v závislosti na tom, zda je útočník otočen zády či bokem) a 

naopak, pokud se útočník otáčí směrem k danému obránci, jeho stupeň připravenosti 

se zvýší. V okamžiku útoku je třeba, aby byl obránce již na vzniklé nebezpečí zcela 

připraven. Průběh situace se může měnit podle tempa, kterým se útočník k obránci 

přibližuje, podle toho, zda útočník zareaguje na povel obránce zastavením či 

pokračováním v útoku a také podle toho, zda obránce zvolí řešení situace pomocí 

útoku či pomocí úniku. První nácviky probíhají v pomalém tempu, postupně se 

zrychluje, mění se vzdálenosti mezi útočníkem a obráncem. 

Situace: Útočník stojí mezi skupinou cvičících (obránců), kteří tvoří kruh tak, aby 

vzdálenost mezi nimi a útočníkem mohla být nejméně 5 metrů. Obránci stojí v běžném 

postoji.  

Role útočníka: Útočník začne zkracovat vzdálenost mezi ním a libovolným obráncem. 

Podle vlastního rozhodnutí reaguje na povel daného obránce zastavením či 

pokračováním v akci, případně zrychluje, nečekaně mění vzdálenosti mezi sebou a 

obráncem, chová se „nečitelně“. 

Role obránce: V okamžiku, kdy cítí ohrožení (vnímání stupnice připravenosti: 

„…útočník si vybral právě mě…“), mění postoj na bojový, komunikuje s útočníkem 

(„..stůj!“). Podle toho, zda útočník uposlechne tento povel, se dále rozhoduje na řešení 

pomocí útoku či pomocí úniku. 

Nejčastější chyby: 

- pozdní reakce obránce na útočníkovo zkracování minimální bezpečné vzdálenosti, 

způsobující opožděnou a neefektivní komunikaci a také neschopnost zareagovat 

vhodným protiútokem či útěkem. 

Cíl situace: Zlepšení vnímání stupnice připravenosti; adaptace na pocit ohrožení; 

schopnost komunikovat a volit vhodné řešení situace buď útěkem či vhodným 

protiútokem.           
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MS 4 (reakce na útok – obránci rozestavěni na ploše) 

Tato modelová situace navazuje na MS 3, tedy nácvik reakce na útok ve skupině 

cvičících. Rozdíl spočívá v tom, že se cvičící (obránci) nestojí v kruhu kolem útočníka, 

ale jsou rozestavěni po ploše, útočník mezi nimi volně prochází a útočí.   

Situace: Útočník stojí mezi skupinou cvičících (obránců), kteří jsou nepravidelně 

rozestavěni po ploše. Obránci stojí v běžném postoji.  

Role útočníka: Útočník prochází mezi cvičícími. Podle vlastního rozhodnutí útočí na 

cvičící, mění intenzitu a způsob napadení.  

Role obránce: Snahou obránců by mělo být neustálé postavení čelem k útočníkovi. 

V okamžiku, kdy cítí ohrožení (v závislosti na porušení minimální bezpečné 

vzdálenosti), mění postoj na bojový, komunikuje s útočníkem („..stůj!“). Podle toho, zda 

útočník uposlechne tento povel, se dále rozhoduje na řešení pomocí útoku či pomocí 

úniku. 

Nejčastější chyby: 

- nevhodná reakce obránce při přiblížení útočníka, způsobující nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, či postavení čelem k útočníkovi. 

Cíl situace: Zlepšení vnímání nutnosti postavení obránce „čelem k útočníkovi“ a 

schopnosti udržení minimální bezpečné vzdálenosti. Zlepšení rozhodovací schopnosti 

k vyřešení rizikové situace pomocí úniku či útoku.  

6.4.4 Nácvik reakce na nečekané napadení 

V předchozích modelových situacích byla procvičována reakce na očekávaný útok, kdy 

obránce v relativně dostatečné době věděl dopředu o chystaném napadení. Mohl tak 

do jisté míry přizpůsobit svůj psychický stav, rozhodnout se pro řešení pomocí úniku, 

měl dostatečný prostor ke komunikaci atd. Samozřejmě, že ne všechny situace dávají 

obránci takový časový prostor. K napadení zpravidla sice nedochází zcela 

neočekávaně, kdy z naprosto bezpečné situace vznikne situace riziková, spíše dochází 

k tomu, že napadený nevnímal veškeré indicie, které o napadení vypovídaly a dostal 

se do rizikové situace vinou vlastní nepřipravenosti (z bílého pásma Cooperovy 

stupnice připravenosti se ocitl v pásmu černém). V této situaci nejčastěji dochází 

k tomu, že se napadený namísto schopnosti reagovat únikem či útokem dostává do 

paralýzy, ve které není schopen žádné reakce.       
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MS 5 (reakce na napadení – černé pásmo Cooperovy stupnice) 

K odstranění této neadekvátní reakce slouží modelová situace MS 5, která navozuje 

situaci, v níž se obránce ocitl v bezprostředním nebezpečí, kterému naprosto 

neodpovídala jeho připravenost (ocitl se v černém pásmu Cooperovy stupnice 

připravenosti). 

Situace: Obránce stojí v běžném postoji, má zavřené oči. Neví odkud a kdy dojde 

k napadení ze strany útočníka. 

Role útočníka: Útočník zaútočí položením ruky na obránce. V prvních nácvicích útočí 

zepředu a pokládá ruce na hrudník, postupně mění směry útoku a ruce pokládá 

střídavě na hlavu, krk, ramena či trup obránce. Ruku vždy nechá volně na obránci, 

nestahuje ji zpět, nechytá obránce silou ani jej nepřidržuje. 

Role obránce: Obránce otevře oči, po orientaci se otáčí směrem k útočníkovi, kterého 

způsobem nadrilovaným v MS 1 odstrčí úderem do hrudníku. Po tomto úderu volí další 

postup pomocí úniku (2 – 3 kroky směrem od (za) útočníka – vždy čelem vpřed!) či 

zaujímá bojový postoj vůči útočníkovi k další případné reakci. První nácviky probíhají 

pomalu, postupně se zvyšuje rychlost reakce a stupňuje razance obranného úderu.  

Vhodný je silný výdech či hlasitý výkřik při této reakci, snižující možností ustrnutí 

organizmu. 

Nejčastější chyby: 

- nevhodná reakce při napadení, způsobující úlek, paralýzu a neschopnost vhodné 

reakce, 

- nedodržení rozfázování obranné akce ve smyslu: 1) otevření očí 2) orientace 3) 

lokalizace protivníka 4) obranná akce. Často dochází k tomu, že obránce očekává útok 

např. zepředu, kam provede svoji obrannou akci dříve, než se zorientuje a určí polohu 

útočníka, který stojí jinde, případně provede neúčinnou obrannou akci z postavení 

bokem či zády k útočníkovi. 

Cíl situace: Odbourání reakce paralýzou při nečekaném napadení. Zlepšení 

rozhodovací schopnosti k vyřešení rizikové situace pomocí úniku či útoku.  
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MS 6 (reakce na uchopení – černé pásmo Cooperovy stupnice) 

Na předcházející modelovou situaci navazuje MS 6, jejích zvýšená obtížnost spočívá 

v tom, že útočník se nachází v trvalém (taktilním) kontaktu a napadeného uchopí 

jednou či oběma rukama na libovolném místě (krk, vlasy, oblečení, ruce). Zvyšuje se 

tím náročnost na správné rozhodnutí a volbu obranného prostředku obránce, a stejně 

tak i vyšší psychická náročnost. Této modelové situaci předchází nácvik obranných 

reakcí vyproštěním z úchopu, útokem na oči a zejména pak kopem kolenem. 

(přesný nácvik těchto je popsán v předcházejícím textu)  

Situace: Obránce stojí v běžném postoji, má zavřené oči. Neví odkud, a kdy dojde 

k napadení ze strany útočníka. 

Role útočníka: Útočník zaútočí uchopením libovolné části těla na obránce. V prvních 

nácvicích je síla úchopu nižší, s postupujícími se opakováními se zvyšuje. 

Role obránce: Obránce otevře oči a po orientaci se otáčí směrem k útočníkovi. Podle 

způsobu napadení volí adekvátní způsob obrany (útok na oči, kop kolenem, vyproštění 

ruky…). Po této reakci volí další postup pomocí úniku (2 – 3 kroky směrem od (za) 

útočníka – vždy čelem vpřed!) či zaujímá bojový postoj vůči útočníkovi k další případné 

reakci. První nácviky probíhají pomalu, postupně se zvyšuje rychlost reakce a stupňuje 

razance obranného úderu.  

Vhodný je silný výdech či hlasitý výkřik při této reakci, snižující možností ustrnutí 

organizmu. 

Nejčastější chyby: 

- nevhodná reakce při napadení, způsobující úlek, paralýzu a neschopnost vhodné 

reakce, 

- nedodržení rozfázování obranné akce ve smyslu: 1) otevření očí 2) orientace 3) 

lokalizace protivníka 4) obranná akce. Často dochází k tomu, že obránce očekává útok 

např. zepředu, kam provede svoji obrannou akci dříve, než se zorientuje a určí polohu 

útočníka, který stojí jinde, případně provede neúčinnou obrannou akci z postavení 

bokem či zády k útočníkovi. 

Cíl situace: Odbourání reakce paralýzou při nečekaném napadení. Zlepšení 

rozhodovací schopnosti k volbě obranné techniky.      
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MS 7 („čtení“ útoku protivníka) 

Jedním z nejsložitějších úkolů obránce je správné „přečtení“ útoku protivníka. Ke 

správnému vnímání úmyslu útočníka slouží tři následující modelové situace, jejichž 

zahájení je vždy shodné, ale jejich vyústění postupně graduje od pasivního vnímání 

úmyslů protivníka až po obrannou akci či únik. 

Situace: Dvojice cvičících stojí čelem proti sobě na vzdálenost 2 – 5 metrů. Jeden 

cvičící hraje roli útočníka, druhý roli obránce. Oba cvičící stojí v běžném postoji.  

Role útočníka: Zaútočí libovolným způsobem na obránce (úderem na hlavu či tělo, 

chycením za oděv, ruku, škrcením, kopem…). První útoky jsou pomalé a „čitelné“, 

postupně se zrychlují.  

Role obránce:  

MS 7.1 Při útoku zůstává zcela pasivní, nereaguje obranou, únikem, ale ani změnou 

postoje. Vnímá pohyb útočníka a jednotlivá stádia útoku. Jeho snahou je identifikace 

útočníkova úmyslu a rozhodnutí o způsobu svojí případné reakce. 

MS 7.2 Ve druhé modelové situace již není obránce zcela pasivní, ale poté, co 

identifikoval úmysl protivníka, zaujímá bojový postoj s krytem. Záleží na obránci, zda 

v tomto případě volí změnu postoje z běžného na bojový směrem k útočníkovi či od 

něho.  

MS 7.3 Třetí modelová situace v podstatě odpovídá komplexnímu způsobu řešení 

vzniklé situace. Obránce ve chvíli, kdy rozpoznal úmysl protivníka a způsob jeho 

napadení, se snaží „předběhnout“ jeho útok a po změně postoje z pasivního na bojový 

déle reaguje svým protiútokem, únikem či kombinací obou těchto postupů.  

Nejčastější chyby: 

- nerespektování posloupnosti a návaznosti těchto situací.  

Cíl situace: Odbourání reakce ustrnutím při napadení; zlepšení identifikační a 

rozhodovací schopnosti.  
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6.4.5 Nácvik reakce s technickými prostředky  

Předešlé modelové situace měly za cíl nácvik základní dovedností, jako je správně 

provedený postoj, kryt a úder, vnímání bezpečné vzdálenosti, adaptace obránce na 

pocit ohrožení, zvýšení jeho schopnosti komunikovat, zlepšení vnímání stupnice 

připravenosti, postavení „čelem k útočníkovi“ a odbourání reakce paralýzou při 

nečekaném napadení. Veškeré tyto dovednosti je ale vhodné vnímat pouze jako základ 

pro nalezení situace „nefyzickou“ formou a to pomocí vhodných technických prostředků 

sebeobrany. K tomuto nácviku je určena následující modelová situace, která znalosti 

získané v předešlých modelových situací využívá v kontextu využití specializovaných 

„nesmrtících“ prostředků. Této modelové situaci samozřejmě nejprve musí předcházet 

pečlivé seznámení s ovládacími prvky těchto přístrojů, bezpečnou manipulací a 

zopakováním taktických zásad jejich využití. Pro nácvik reakce s technickými 

prostředky se využijí výše uvedené modelové situace MS 2, 3, 4 a 5. Všechny tyto 

modelové situace lze procvičovat jak s obranným sprejem, tak i s elektrickým 

paralyzérem, přičemž vždy je třeba přihlédnout ke specifikům daného obranného 

prostředku. Při tomto nácviku poté vyplyne výhoda jejich kombinovaného použití, které 

do značné míry eliminuje nevýhody obou jednotlivých koncepcí.  

V případě obranných sprejů se využívají tréninkové spreje s inertní náplní, ale i v tomto 

případě se jejich použití omezí na krátký okamžik (na rozdíl od reálného použití) pro 

správné vnímání dosahu spreje, vzdálenosti a rychlosti přiblížení útočníka. Osoba, 

která při modelové situaci představuje útočníka, musí mít ochranné brýle – hrozí 

nebezpečí poškození zraku!  

Při nácviku technik s elektrickým paralyzérem se klienti seznámí s jejich ovládáním 

„naostro“ pouze vizuálně. Další využití při nácviku modelových situací se 

z bezpečnostních důvodů provádějí zásadně s vyjmutým zdrojem napětí!  

 

              

Obr. č. 6 Obrana pomocí elektrického paralyzéru Obr. č. 7 Obrana pomocí obranného 

spreje            
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Při nácviku je vhodné klienty seznámit s možností vedení úderu s těmito prostředky. 

Úder lze využít například v situaci, kdy dojde k poruše elektrického paralyzéru či 

v případě neúčinného zasažení pepřovým sprejem. V tomto případně je nejvhodnější 

vést úder způsobem nacvičeným v MS 1 směrem na hrudník či obličej, případě úderem 

zvaným „kladivo“ na hlavu, klíční kost či hrudník útočníka (viz. foto). Nácvik úderu je 

nejvhodnější provádět do boxerských pytlů či tlumičů úderu. 

Situace; role útočníků a obránce; nejčastější chyby: jsou uvedeny v MS 2 – 5. 

Cíl situace: Nacvičení výše řešených taktických zásad (MS 2 – 5) za použití 

specializovaných sebeobranných prostředků. Nácvik úderu specializovanými 

technickými prostředky. 
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Příloha B1   

   

 

Vyhodnocení programu 
sebeobrany pro pomáhající 

profese  

  "soc. práce; pedagogika"   
                                                  

požadavky   

obsah 
programu 

  S O C I Á L N Í    P R Á C E   

definice rizik sociální práce   odpovídá 

příprava soc. pr. v 
současnosti   odpovídá 

definice možnosti řešení RS   odpovídá 

definice možností výuky   odpovídá 

 

P E D A G O G I K A   Z   P O H L E 
D U   P O T Ř E B  SP   

metody výuky   odpovídá 

didaktika   odpovídá 

cíle výukového programu   odpovídá 

obsah výukového programu   odpovídá 

rozsah výukového programu   odpovídá 

Program potřebám zcela vyhovuje 
připomínky; 
výhrady: 

praxe z pohledu     

"soc. práce; pedagogika"     

      

  

PhDr. 
Daniela 
Květenská, 
Ph.D. 



 

 

Příloha B2   

   

 

Vyhodnocení programu 
sebeobrany pro pomáhající 

profese  

  "právo"   

požadavky   

obsah 
programu 

Okolnosti vylučující protiprávnost 

N U T N Á   O B R A N A   § 29 TZ splňuje 

přiměřenost nutné 
obrany   (3.3.2.3) 

načasování nutné 
obrany   

(3.3.2.3; 
3.3.2.6; 
3.3.2.7) 

exces z nutné obrany   (3.3.2.3) 

pomoc v nutné obraně   (3.3.2.3) 

      

K R A J N Í   N O U Z E   § 28 TZ 
splňuje 
(3.3.2.4) 

      

Z A D R Ž E N Í  O S O B Y  P O D E Z Ř E L É   § 76/2 TŘ 
splňuje 
(3.3.2.5) 

      

Výukový program   
připomínky; 
výhrady: 

potřebám praxe z 
pohledu zcela vyhovuje   

"právo; okoln. vyluč. 
protiprávnost"     

      

  

JUDr. Miroslav 
Antl 

   

   



 

 

Příloha B3 
   

   

 

Vyhodnocení programu 
sebeobrany pro pomáhající 

profese  

   "psychologie; komunikace"   
                                                  

požadavky   

obsah 
programu 

  P S Y CH O L O G I E   

fáze reakcí organizmu   splňuje 

sebedůvěra   splňuje 

typologie osobnosti   splňuje 

psychické reakce   splňuje 

fyziologické reakce   splňuje 

možnosti adaptace   splňuje 

  K O M U N I K A C E   

formy komunikace   splňuje 

krizová komunikace   splňuje 

komunikační bariéry   splňuje 

Program potřebám a) zcela vyhovuje 
připomínky; 
výhrady: 

praxe z pohledu b) vyhovuje s malými připomínkami  

Více o 
tréninku 
zvládání 

"psychologie; komunikace" c) vyhovuje s výhradami 

vnitřních 
konfliktů a 
zábran  

  d) nevyhovuje 
v obranných 
situacích 

  
PhDr. Jan 
Hubert 

 

 



 

 

Příloha B4         Vyhodnocení programu „sebeobrana; taktika“ 

                                                  
požadavky   obsah programu 

  

T E O R E T I C K Á   
Č Á S T   

seznámení s rizikovými situacemi   splňuje 

psychologie konfliktu   splňuje 

fáze sebeobranné situace   splňuje 

okolnosti vylučující protiprávnost   splňuje 

technické prostředky sebeobrany   splňuje 

  

P R A K T I C K Á   
Č Á S T   

nácvik postoje a střehu   splňuje MS1 

nácvik úderu horní končetinou (úder na 
kratší vzdálenost)   splňuje MS1 

nácvik úderu dolní končetinou (úder na delší vzdálenost) 
splňuje nácvik kopu 
kolenem 

obrana proti držení za oděv (taktilní vzdálenost) splňuje MS6 

obrana proti rdoušení (taktilní vzdálenost pod stresem) ne 

  1. střetný boj 
splňuje MS2, MS3, 
MS4 

modelové situace 2. situační přepad splňuje MS5, MS6 

  3. přepad ze zálohy splňuje MS5, MS6 

zpětná vazba   splňuje dotazník 

Program potřebám   připomínky; výhrady: 

praxe z pohledu vyhovuje s malými 
Jako úder dolní 
končetinou je lepší 

"sebeobrana; taktika"  připomínkami 
přímý kop vhledem k 
bezpečnější 

    
vzdálenosti a dosahu. 
Absence obrany 

    
proti rdoušení - jeden z 
běžných útoků. 

 PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.  



 

 

   

Příloha C 

Vážení posluchači, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, v němž vyjádřete 

svoje dojmy z právě absolvovaného kurzu „Základy sebeobrany pro pracovníky 

pomáhajících profesí“. Vaše podněty a připomínky budou zohledněny v dalších 

kurzech tak, aby byla jeho náplň a forma co nejbližší potřebám praxe „pomáhajících 

profesí“. 

         Děkuji Martin Hakl 

1. Jak jste po obsahové a odborné stránce spokojen/a s kurzem? 

Vámi zvolenou odpověď prosím zakroužkujte: 

velmi spokojen/a – spokojen/a – nespokojen/a – velmi nespokojen/a 

Váš komentář:   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Poznatky získané z kurzu v praxi:   

využiji zcela – využiji částečně – nevyužiji 

Váš komentář:   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Máte nějaká další doporučení pro daný kurz?  

(např. rozsah kurzu, použitá metodika výuky aj.) 

ANO – NE 

Váš komentář:   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Váš vzkaz pro organizátory: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Příloha D 

Výukové programy akreditované MPSV: 

AABYSS s. r. o. Praha; MPSV - 2013/0519-PC/SP Agresivní klient, prevence 

konfliktů 

Rozvíjí kompetence pracovníků v sociálních službách dle § 116 odst 9 zákona č. 

108/2006 a sociálních pracovníků dle § 111 zákona č. 108/2006. 

Časový plán: 7 hodin 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, Olomouc; MPSV - 

2011/0313-PC/SP Pravidla šetrné sebeobrany. Jedná se o ucelený vzdělávací 

akreditovaný 56-hodinový program pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální 

pracovníky, seznamuje je v nových metodách práce s klientem s rizikem v chování 

včetně nácviku úchopů a držení šetrné sebeobrany. Základní a podstatnou součástí 

výcviku je prevence eskalace napětí, analýza zdrojů možného napětí, analýza potřeb 

klienta, analýza situace, analýza opakovaných zdrojů napětí a následná změna 

prostředí, jiné zjištěné spouštěče rizikového chování. Součástí je i sekundární analýza 

upravených podmínek a ověřování účinnosti těchto změn na chování klienta i 

personálu. Metodika vychází především v teoretické části ze spolupráce s klientem, z 

psychologického přístupu k němu a v situaci zásahu v doprovodné komunikaci s 

klientem. Kurz se opírá o zákon o sociálních službách a zvláště o § 89 tohoto zákona. 

Kurz 56 - hodinový a je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním 

pracovníkům. Je uceleným vzdělávacím akreditovaným programem, který je ukončen 

závěrečným vědomostním písemným testem a přezkoušením ovládání jednotlivých 

úchopů a držení. Řádně absolvované vzdělávání je ukončeno akreditovaným 

osvědčením. Absolvovat vzdělávání v oblasti nácviků držení a úchopů – tedy Pravidel 

šetrné sebeobrany ukládá § 89 zákona č. 108/2007 pro všechny pracovníky 

v sociálních službách, speciálně pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 

Domovy se zvláštním režimem. Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 15 

pracovníků a u managementu do počtu 10 osob. Vyučovací hodina má 45 minut.  

Teorie 

1. Transformace, deinstitucionalizace, nové formy sociálních služeb, standardy kvality 

sociálních služeb a zákon o sociálních službách (§89) 

2. Lidské potřeby z hlediska vývoje lidské osobnosti  

3. Problémové chování a prevence – možné příčiny,  

4. Primární a sekundární prevence, metody deeskalace, fyzická intervence, aktivní 

naslouchání atd. 

5. Omezení osobní svobody klienta z pohledu práva  

Nácvik úchopů a držení 

1.   Obecné zásady a pravidla zásahu  

2.   Bezpečný kontakt a přístup  

3.   Práce s klientem, který sedí  

4.   Práce s klientem, který stojí (jde)  



 

 

5.   Práce s klientem, který leží na břiše  

6.   Práce s klientem, který leží na zádech  

7.   Nebezpečné situace a další opatření  

Opakování (po měsíci) – pouze praktická část, opakování úchopů a držení a 

přezkoušení. 

Lektorské zajištění  

Všechny předměty budou přednášet průvodci dobré praxe, členové Asociace 

průvodců problematického chování, kteří mají osvědčení o absolvování speciálního 

výcvikového kurzu MPSV. Byli proškoleni v systému úchopů a držení odborníky 

z Velké Británie. Průvodci jsou pracovníky sociálních služeb od ředitelů Domovů, přes 

sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, psychology., inspektory a 

odborníky v oblasti sociální problematiky. Teoretickou část programu mohou 

přednášet stejní průvodci jako úchopy a držení.  

Cena programu  

U praktického nácviku úchopů jsou vždy 2 lektoři.  

Cena programu pro pracovníky v sociálních službách: 56 000 Kč + cestovní 

náklady – 6.9 Kč/km, popř. ubytování, stravné. 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, Olomouc; MPSV - 

2011/0315 – PC/SP Zvládání agrese u klienta sociálních služeb obecně - 16 vyuč. 

hodin. Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Jde o 

opakovací kurz určený pro účastníky, kteří absolvovali akreditovaný kurz Pravidla 

šetrné sebeobrany a chtějí si osvěžit systém úchopů a držení podle §89 zákona 

108/2006. Nezbytnost opakování Pravidel šetrné sebeobrany přispívá k sebejistotě a 

správnému užití úchopů a držení u agresivních klientů sociálních služeb. 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, Olomouc; MPSV - 

2013/0047-PC/SP/VP/PP Kurz pro průvodce, kteří již absolvovali Pravidla šetrné 

sebeobrany - 42 hodin  

 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování ČR, Olomouc; 2013/0048-

PC/SP/VP/PP Kurz pro průvodce, kteří neabsolvovali Pravidla šetrné sebeobrany 

- 62 hodin 

 

http://restrikce.cz/html/docs.html 

 

Diakonický institut, Český Těšín; MPSV - 2010/0960 – PC/SP/VP Sebeobrana pro 

zaměstnance – Jak předejít fyzickému napadení - časová dotace: 8 hodin 

 

Obsah:  

 

Cílem kurzu je osvojení si schopnosti účinně řešit nepříjemné situace, vyvarovat se 

nejčastějších chyb a taktéž pohotově reagovat, zvládat a odrážet slovní útoky, které ve 

většině případů předcházejí fyzickému napadení. V teoretické části kurzu se účastníci 

seznámí s legislativou k dané problematice (vybraná ustanovení trestního zákona, 

trestního řízení, přestupkového zákona – nutná obrana, krajní nouze), s možnými 



 

 

rizikovými situacemi a strategií chování v nich. Praktická část bude zaměřena na 

modelové situace, kde si budou účastnici moci vyzkoušet triky slovní sebeobrany – co 

říci a kdy je ten správný okamžik. Na závěr bude možnost otevřené diskuze k tématu.  

 

http://www.diakonickyinstitut.cz/nabizime.html 

 

Educa Partner, o.s. Tábor; MPSV - 2010/0769-PC/SP Sebeobrana v zařízeních 

sociálních služeb 5 hod. 

 

EDUCO CENTRUM, s. r. o. Krnov; MPSV - 2013/0481-PC/SP/VP Práce s klientem s 

problémovým chováním úvod do metody - 8 výukových hodin,  

 

Obsah:  

 

Úvod do problematiky, seznámení s cíli programu, očekávání, kontakty, informace o 

webu. 

1.Lidské potřeby z hlediska vývoje osobnosti, kdo je klient s problémovým chováním, 

projevy a definice problémového chování, průběh agresivního chování – emocionální 

křivka. 

2. Standardy a Zákon o sociálních službách při práci s klientem s problémovým 

chováním, nutná a povinná dokumentace, transformace a deinstitucionalizace. 

3. Prevence problémového chování – modely lidského chování, možné příčiny 

agresivního chování, preventivní opatření, příklady dobré praxe, individuální plánování 

služby.  

4. Fyzická agrese – agresivita jako poměr vrozených dispozic a naučených vzorců – 

příklady syndromů ovlivňujících agresivitu, metody deeskalace – prevence při práci s 

agresí. 

5. Verbální komunikace při práci s agresí – bezpečnost, vedení rozhovoru, metoda 

aktivního naslouchání. 

6. Rozbor incidentu, úvod do funkční analýzy behaviorální terapie, postup kognitivně – 

behaviorální terapie. 

7. Krizový scénář práce s klientem problémovým chováním, příklady z praxe. 

8. Závěr, rekapitulace, zpětná vazba. 

Vzdělávací program je akreditován pro tyto cílové skupiny:  

- pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona) 

- sociální pracovníci (dle § 111 Zákona ) 

- vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona) 

http://pomahamekvalite.cz/prace-s-klientem-s-problemovym-chovanim-uvod-do-

metody-8-h-pss-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu 

EDUCO CENTRUM, s. r. o. Krnov; MPSV - 2013/0482-PC/SP/VP Práce s klientem s 

problémovým chováním - navazující kurz, nácvik úchopů - 16 výukových hodin.  

Obsah: 

http://pomahamekvalite.cz/prace-s-klientem-s-problemovym-chovanim-uvod-do-metody-8-h-pss-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu
http://pomahamekvalite.cz/prace-s-klientem-s-problemovym-chovanim-uvod-do-metody-8-h-pss-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu


 

 

Úvod do problematiky praktického nácviku, seznámení s cíli programu a očekávání 

účastníků kurzu. 

1. Seznámení s technikou, obecnými pravidly bezpečnosti, bezpečným přístupem, 

odchodem a etikou.  

2. Práce s klientem, který sedí, fixace rukou s hlavy – ve dvou pracovnících. 

3. Práce s klientem, který stojí, fixace rukou a hlavy – ve dvou pracovnících.  

4. Práce s klientem, který sedí nebo stojí, fixace rukou a hlavy – ve třech pracovnících. 

5. Práce s klientem, který leží ve dvou až pěti pracovnících, bezpečný přístup, fixace 

rukou, nohou, hlavy. 

6. Přechodové poloh bezpečné položení klienta, přetáčení s úchopem, vyváděcí 

úchopy. 

7. Únikové techniky z nepříjemných situací – z úchopů rukou, za vlasy, škrcení, úder 

rukou. 

8. Použití akupresurních bodů a rozumné míry bolesti při úniku z ohrožení a 

nebezpečí. 

9. Úchopové techniky jeden na jednoho. 

10. Opakování technik úchopů a základních pravidel bezpečnosti. 

11. Omezení agresivního klienta pomocí fyzických úchopů, modelové situace, krizový 

plán. 

12. Závěr, rekapitulace, zpětná vazba. 

Vzdělávací program je akreditován pro tyto cílové skupiny: 

- pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona) 

- sociální pracovníci (dle § 111 Zákona) 

- vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona) 

http://pomahamekvalite.cz/uchopova-technika-pri-praci-s-agresivnim-klientem-16-h-

pss-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu 

EDUCO CENTRUM, s. r. o. Krnov; MPSV - 2011/0374-PC/SP/VP Komunikace s 

klientem a pravidla šetrné sebeochrany 16 výukových hodin. 

Cíle 

Umožnit účastníkům kurzu zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální 

služba, a která Svým problémovým chováním ohrožuje Své zdraví a život nebo zdraví 

a život jiných fyzických osob.  

Seznámit účastníky s pojmem a druhy problémového chování, s průběhem agresivity a 

syndromy ovlivňujícími vrozenou agresivitu. 

Seznámit účastníky se Standardy a §89 Zákona 106/2006Sb., které vymezují fyzickou 

intervenci. 

Rozebrat modely lidského chování, možné příčiny problémového chování, preventivní 

opatření s doložením příkladů dobré praxe. 

http://pomahamekvalite.cz/uchopova-technika-pri-praci-s-agresivnim-klientem-16-h-pss-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu
http://pomahamekvalite.cz/uchopova-technika-pri-praci-s-agresivnim-klientem-16-h-pss-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu


 

 

Zaměření na agresivní jednání, deeskalaci napětí a seznámení s metodou aktivního 

naslouchání s následnou modelovou situací. 

Seznámení účastníků se základy techniky funkční analýzy a tvorbou krizových scénářů 

– krizového plánu. 

Seznámení účastníků s technikou úchopů v jednotlivých pozicích, přechodových 

polohách, nácvik techniky včetně pravidel bezpečnosti. 

Seznámení posluchačů s metodami únikových technik, nácvik modelových situací, 

použití akupresurních bodů a rozumného prahu bolesti při úniku z ohrožení. 

Seznámit s účastníky s příklady situací, ve kterých je vhodné techniku fyzických 

úchopů uplatnit, modelové situace. 

Obsah  

1. Úvod do problematiky, očekávání, seznámení s cíli programu 

 

2. Transformace, de-institucionalizace, standardy kvality sociálních služeb, Zákon o 

sociálních službách, §89 

 

3. Lidské potřeby z hlediska vývoje lidské osobnosti 

 

4. Kdo je klient s problémovým chováním 

 

5. Prevence problémového chování – možné příčiny, preventivní opatření, příklady 

dobré praxe 

 

6. Fáze fyzické agrese, metody deeskalace, aktivní naslouchání, fyzická intervence 

 

7. Rozbor incidentu, krizové scénáře – možnosti personálu a organizace při výskytu 

fyzické agrese 

 

8. Obecné zásady a pravidla zásahu 

 

9. Bezpečný kontakt a přístup 

 

10. Práce s klientem, který sedí 

 

11. Práce s klientem, který stojí 

 

12. Práce s klientem, který leží na břiše, zádech 

 

13. Přechodové polohy 

 

14. Nebezpečné situace, únikové techniky a další opatření 

 

15. Omezení agresivního klienta pomocí fyzických úchopů, modelové situace 



 

 

 

16. Závěr: rekapitulace, zpětná vazba 

Vzdělávací program je akreditován pro tyto cílové skupiny: 

- pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle   § 116 odst. 9 Zákona) 

- sociální pracovníci (dle § 111 Zákona ) 

- vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona) 

http://pomahamekvalite.cz/komunikace-s-klientem-a-pravidla-setrne-sebeochrany-16-

h-pc-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu 

KAPA - Kvalifikační a personální agentura, Třinec; MPSV - 2011/0988-PC/SP/SV 

Pravidla šetrné sebeobrany - 8 výukových hodin. 

 

Komuniké, Litomyšl; MPSV 2012/0527-PC/SP/VP/PP Základy sebeobrany pro 

pomáhající profese v uzavřených prostorách, 16 výukových hodin  

 

Obsah kurzu: 

 

Teoretické prvky typu: „Faktory pro práci s klientem s rizikem v chování – intenzita, 

frekvence, společenské hodnocení.  Typologie problémového chování – příčiny vnitřní, 

vnější a mezilidské. Prevence problémového chování. Deeskalace napětí. Agrese a 

autoagrese. Opatření omezující pohyb osob.“ doplní názorné ukázky a praktická 

cvičení, která proběhnou v tomu určené cvičební místnosti. Půjde o metodu fyzických 

úchopů a nácvik sebeobranných technik: držení za vlasy * držení za paži * škrcení * 

údery, kopy, útok předmětem * kousání * odvrácení útočníka, vyvádění z konfliktu.) 

 

MAVO s.r.o., Praha; MPSV 2013/0719-PC/SP/VP, Sebeobrana v souvislosti 

s výkonem sociální služby. 6 resp. 8 výcvikových hodin. 

   

Cílové kompetence kurzu: 

Absolvent kurzu se seznámí s problematikou práce s klientem s rizikem v chování, se 

základními pravidly sebeobrany a její souvislosti s právním aspektem. Osvojí si 

pravidla bezpečné sebeobrany, vlastní bezpečnosti, kontaktu a přístupu ke klientovi 

v rizikových situacích. 

Teoreticko analytické části výuky jsou doplněny praktickými ukázkami a nácvikem 

řešení nejčastějších situací. 

 

Profil účastníka kurzu: 

Tento kurz je určen všem pracovníkům v sociálních službách i ostatních pomáhajících 

profesích, kteří vykonávají sociální služby jak v terénních službách, tak v zařízeních 

pro seniory. 

 

Obsah kurzu: 

Kurz frekventantům objasní základní problematiku sebeobrany při práci s klientem 

s rizikem v chování, pravidla sebeobrany, základní pravidla zásahu a především 

souvislosti s právní stránkou problematiky. 

http://pomahamekvalite.cz/komunikace-s-klientem-a-pravidla-setrne-sebeochrany-16-h-pc-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu
http://pomahamekvalite.cz/komunikace-s-klientem-a-pravidla-setrne-sebeochrany-16-h-pc-sp-vp-vzdelavani#NadpisKurzu


 

 

Absolventi jsou seznámeni s pravidly šetrné sebeobrany, bezpečným kontaktem při 

práci s klientem a připraveni včas rozpoznat problémové chování klienta a zabezpečit 

tak prevenci vzniku nebezpečných situací. 

Závěr kurzu je věnován praktickému nácviku práce s klientem v pozici sedu, pozici 

postoje, chůze a útěku, v pozici lehu na břiše a na zádech, včetně nejčastěji 

používaných úchopů. 

 

Cena kurzu:  

1 800,- Kč za 1 den (8 hodin) při účasti dvou lektorů 

1 600,- Kč za 1 den (6 hodin) při účasti dvou lektorů 

(možnost zúčastnit se jen jednoho nebo obou kurzů, které na sebe navazují) 

 

http://mavo.eu/MAVO/sebeobrana-v-souvislosti-s-vykonem 

 

Ostravská univerzita, Ostrava; Úvod do zvládání vybraných rizikových situací 

v praxi sociálního pracovníka 

Základní informace:  

Obsah vzdělávacího programu:  

Během vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s následujícími tématy:  

1. Základní rizikové situace v práci sociální pracovníka. 

2. Komunikace a komunikační dovednosti, neverbální komunikace. 

3. Teorie konfliktu, agrese, kriminální agrese, praktické řešení konfliktních situací. 

4. Zásady bezpečného chování sociálních pracovníků, prevence možných rizik, 

sebeobranné strategie využitelné v praxi. 

5. Právní aspekty (nutná obrana, krajní nouze), řešení fyzické nebo materiální 

újmy sociálního pracovníka. 

6. Praktické řešení základních sebeobranných situací, využití různých pomůcek 

při sebeobraně. 

Způsob ukončení vzdělávacího programu:  

Vzdělávací program bude zakončen závěrečným testem. Po úspěšném zvládnutí 

závěrečného testu, obdrží účastnící osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.  

Cíl vzdělávacího programu:  

Absolvent vzdělávacího programu:  

 zvládne zásady bezpečného chování při výkonu své práce a seznámí se se 

způsoby, jak předcházet možným rizikovým situacím, 

 bude připraven na komunikaci s různými typy osobností klientů, 

 bude znát postupy pro zvládání agrese u svých klientů i způsoby, jak se 

zachovat, pokud sám bude cílem takovéto agrese, 

http://mavo.eu/MAVO/sebeobrana-v-souvislosti-s-vykonem


 

 

 bude se orientovat v právních aspektech sebeobranných situací, především 

v nutné obraně a krajní nouzi, bude si vědom toho, jak má postupovat 

v případě, že u něj došlo k fyzické nebo materiální újmě, 

 bude umět řešit základní sebeobranné situace, a to i za využití různých 

pomůcek k sebeobraně. 

http://fss.osu.cz/index.php?kategorie=36099&id=10353 

Schola Medica, Prostějov; MPSV 2012/1183-PC/SP/PP Základy sebeobrany pro 

pomáhající profese - 8 výukových hodin (taktika a prevence, mentální příprava, 

obranné techniky 

Vzdělávací institut Středočeského kraje, Nymburk; MPSV - 2013/0152-PC/SP/VP 

Informativní program k pravidlům šetrné sebeobrany - 8. výukových hodin. Cílem 

kurzu je naučit účastníky rozpoznat a odstraňovat spouštěče problémového chování, 

osvojit si metody práce s problémovým klientem. Účastníci se seznámí s primární a 

sekundární prevencí a s pravidly aktivního naslouchání. Pozornost bude věnována i 

příslušným právním předpisům, především legislativnímu zakotvení ZLP, dále ukázkám 

některých úchopů a držení v rámci užití restrikcí. 

 

Obsah kurzu: 

 

- Historie a filosofie sociálních služeb u nás a ve světě, transformace sociálních služeb. 

- Humánní přístup ke klientovi s rizikem v chování. 

- Právní zakotvení restrikcí a ZLP. 

- Problémové chování a jeho typy. 

- Primární a sekundární prevence chování s rizikem. 

 

Cena 7500 - 11500,-Kč 

Určeno pracovníkům v sociálních službách-další vzdělávání, sociálním pracovníkům, 

vedoucím pracovníkům sociálních služeb.  

 

http://www.visk.cz/akce-social/0705G41 

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje, Nymburk; 2013/1143-PC/SP/VP 

Šetrná a praktická sebeobrana v rámci poskytování sociálních služeb - úvod - 8 

výukových hodin. 

Cílem kurzu je seznámit účastníka s tím, kdy vzniká nebezpečí. Absolvent rozpozná a 

dokáže včasně odvrátit nebezpečí ohrožení života a zdraví při poskytování sociálních 

služeb tak, aby pokud možno předešel fyzickému ataku. Osvojí si základní techniky 

standardní sebeobrany a šetrné sebeobrany, v technikách maximálně zohlední 

bezpečí své i uživatele sociální služby. Získá základní návyky možné ochrany svého 

života a zdraví. 

 

Obsah kurzu: 

 

- Úvod – seznámení, uvedení do problematiky. 

- Právní minimum ve vztahu k sebeobraně. 

- Sebeobrana vlastní osoby. 

http://www.visk.cz/akce-social/0705G41


 

 

- Standardní sebeobrana. 

- Šetrná sebeobrana. 

- Závěr - otázky a odpovědi. 

 

Cena 7500 - 11500,-Kč 

Určeno pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím 

pracovníkům sociálních služeb. 

 

http://www.visk.cz/akce-social/0928G41 

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje, Nymburk; MPSV - 2013/0266-

PK/PC/SP/VP Úvod do pravidel šetrné sebeobrany - 16 hodin. Obsah: Základem 

problémového chování uživatelů sociálních služeb je ve více než 90% případů 

neuspokojování jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně 

neznalosti spouštěcích mechanizmů agrese vede k užití možné restrikce vůči klientovi, 

což zpětně způsobuje narušení komunikace mezi klientem a pracovníky poskytovatele 

sociálních služeb. Kurz se zaměřuje na metody práce s klientem s rizikem v chování, 

na včasné rozpoznávání a odstranění spouštěčů problémového chování. Účastníci si 

budou moci předkládané metody a techniky komunikace prakticky vyzkoušet. 

 

Obsah kurzu: 

 

- Seznámení se s problematikou. 

- Teorie sebeobrany. 

- Krizové plány. 

- Bezpečnostní aspekty sebeobrany. 

- Sebeobrana jeden proti jednomu. 

- Sebeobrana u klienta stojícího a u klienta sedícího. 

- Zásady pravidel šetrné sebeobrany. 

 

Cena 0,-Kč (Kurz je hrazen z projektu PVK a je určen pouze pro poskytovatele 

sociálních služeb se sídlem na území Středočeského kraje) 

Určeno pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím 

pracovníkům zaměstnanců v sociálních službách.  

 

http://www.visk.cz/akce-social/1023A51 

 

 

 

 

 

 


