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ABSTRAKT 

Název:  

Příslušníci zásahové jednotky Policie České republiky a sebeobrana 

Cíle:  

Cílem této práce je zjistit skutečný stav dotovaných hodin sebeobrany a úpolových 

sportů v zaměstnání, zjistit, zda samotní příslušníci pokládají počet hodin věnovaný 

výcviku sebeobrany jako dostatečný a porovnat s instruktory, kteří hodiny vytvářejí, 

zjistit počet hodin věnovaných sebeobraně a úpolovým sportům příslušníky ve volném 

čase a vyhodnotit nejčastější návrhy na zlepšení konceptu sebeobrany, jak ze strany 

příslušníku, tak instruktorů. Vyhodnotit jednotlivé zásahové jednotky a ve finále je 

vyhodnotit jako celek. Získané výsledky pak zpracovat a interpretovat výsledky 

výzkumu. 

Metoda: 

Výzkum problematiky této diplomové práce byl proveden za pomoci dotazníkového 

šetření, kdy nástrojem výzkumu jsou formuláře dotazníků. Tyto dotazníky budou 

součástí diplomové práce. 

Výsledky: 

Výzkumem této diplomové práce byly zjištěny tyto výsledky. Příslušníci hodnotí čas 

věnovaný sebeobraně v zaměstnání jako dostatečný. Výcviku sebeobrany v zaměstnání 

v zásahových jednotkách se věnuje do dvou hodin týdně. Ve volném čase se věnuje 

sebeobraně a úpolovým sportům 37 z dotazovaných příslušníků, což je převážná většina 

dotazovaných. Nejčastější shoda u příslušníků a instruktorů v návrhu na zlepšení 

konceptu sebeobrany v zaměstnání byla v požadavku na externí instruktory, více času 

věnovaného výcviku sebeobrany a spolupráce s jinými ZJ. 

Klíčová slova: 

Zásahová jednotka, sebeobrana, úpolové sporty 
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ABSTRACT 

The name Bachelor: 

Members of the intervention unit of the Czech police and self-defense 

The objective of work: 

The aim of this work is to determine the actual state of subsidized hours of self-defense 

and martial arts at work, find out whether the members themselves consider the number 

of hours devoted to training and sufficient self-defense as compared with instructors 

who create clock, determine the number of hours devoted to self-defense and úpolovým 

members of sports in his spare time and to evaluate the most frequent suggestions to 

improve the concept of self-defense, both by members and instructors. Evaluate each 

intervention unit and the final is evaluated as a whole. The results then process and 

interpret research results. 

Method: 

Research of this thesis was carried out with the help of the survey, the research tool is a 

form of questionnaires. These questionnaires will be part of the thesis. 

Results: 

The research of this thesis gave the following results. Members evaluate the time spent 

in self-defense as an adequate job. Training in self-defense work in emergency units 

dedicated to two hours per week. In his spare time, he enjoys sports, self-defense and 

úpolovým 37 members surveyed, a majority of them. The most common consensus 

among members and instructors in the design to improve the concept of self-defense in 

employment was the requirement for external instructors more time spent training, self-

defense and cooperation with other reporting units. 

Keywords: 

Intervention unit, self-defense, combat sports 
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Úvod 

        Ve své diplomové práci jsem se rozhodl věnovat tématu speciálních policejních 

zásahových jednotek a sebeobraně, která k tomuto výjimečnému povolání 

neodmyslitelně patří. Jelikož jsem sám příslušníkem a aktivním členem Zásahové 

jednotky Správy středočeského kraje a aktivním závodníkem juda, chci těchto 

zkušeností využít a přinést nové poznatky i z jiných zásahových jednotek, konkrétně 

Zásahové jednotky Správy hlavního města Prahy, Zásahové jednotky Správy 

Ústeckého kraje a samozřejmě z mé domovské jednotky, tj. Zásahové jednotky 

Správy Středočeského kraje a srovnat časové a technické podmínky realizace 

sebeobrany v rámci zaměstnání a zda se jejich příslušníci věnují úpolovým sportů i 

ve volném čase. 

V teoretické části se zaměřím na vývoj, výběrové řízení, taktickou a 

psychologickou přípravu a v neposlední řadě na základní pojmy sebeobrany. 

Praktická část bude zaměřena na vyhodnocení dotazníků, které jsem rozdal mezi 

příslušníky třech zásahových jednotek. Bude se určovat a srovnávat, kolik časové 

přípravy v rámci výcviku se jednotlivé zásahové jednotky sebeobraně věnují a zda 

je tento čas dostatečný a kolik času věnují jejich příslušníci úpolovým sportům a 

sebeobraně ve volném čase. 

Motl (2008) uvádí, že s vývojem speciálních policejních jednotek a zásahových 

sil k obraně proti terorismu a pachatelům zvlášť závažné organizované trestné 

činnosti se v Evropě přikročilo počátkem 70. let 20. století. Jednalo se o krok 

správným směrem, ale bohužel příliš pozdě.  

          Události z let 1967-1968 z USA, kdy došlo k zadržování rukojmí a mnoha 

případům střelby ze zálohy, byly do té doby v Evropě považovány za projev 

mentality amerického „Divokého západu“. Až masakr Izraelských sportovců v roce 

1972 na LOH v Mnichově ukázal, že „normální“ policejní síly na uvedenou 

kriminalitu nestačí a je potřeba na situaci urychleně reagovat vytvořením 

speciálních policejních sil.  

U nás počaly speciální policejní jednotky vznikat v ČSSR v roce 1979. 

Tehdejší FMV ČSSR reagovalo na uvedenou problematiku zřízením tzv. OZU 

(Odboru zvláštního určení), který po celé tehdejší ČSSR prováděl výběr z  řad 
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příslušníků SNB. Pro přijetí byli upřednostňováni příslušníci s určitými 

specializacemi (potápěči, sportovní střelci, horolezci, pyrotechnici apod.). Již 

koncem roku 1980 byl tento útvar zařazen jako XIV. Správa FMV ČSSR.  

Při vytváření této jednotky se vstupovalo na „panenskou půdu“, kde ještě 

prakticky neexistovala dostatečná orientace v dané problematice. Při výcviku se 

vycházelo ze zkušeností speciálních průzkumných jednotek ČSLA a zkušeností 

jednotek již v Evropě vzniklých, zejména v tehdejší SRN a Rakousku. Mnoho 

poznatků o systému výcviku bylo také získáno od speciálních vojenských jednotek 

SSSR, Anglie, Francie a SRN, která měla již praktické zkušenosti z událostí roku 

1972 na LOH v Mnichově a na tyto reagovala zřízením protiteroristické jednotky 

GSG 9. 

Po revoluci v roce 1989, kdy bylo příslušníků XIV. Správy FMV ČSSR 

zneužito proti demonstrujícím studentům v Praze na Národní třídě, došlo ihned 

počátkem roku 1990 ke změně některých úkolů tohoto útvaru a bylo stanoveno, kdo 

a za jakých podmínek může tento útvar povolat k zákrokům. Výcvik jednotky se 

počal ubírat stejným směrem jako u ostatních evropských jednotek. 

  Otevřením se hranic tehdejší ČSSR ostatním státům Evropy a světa a 

rozsáhlou amnestií prezidenta republiky se do naší země dostalo i negativum. 

Organizovaný zločin, násilí v podobě únosů a následného vydírání, vybírání 

výpalného, rozšířila se nezákonná výroba a distribuce drog, obchod s „bílým 

masem“, časté používání střelných zbraní k páchání trestné činnosti apod. Tehdy 

jediný útvar v boji proti organizovanému zločinu nestačil a ani nemohl adekvátně 

reagovat na obrovský nárůst této kriminality.  

Z těchto důvodů na přelomu let 1990 a 1991 začaly vznikat zásahové jednotky 

správ krajů, které byly zařazeny pod službu pořádkové policie. Jejich úkolem byl 

boj s organizovanou kriminalitou v rámci správ krajů. Výcvik těchto zásahových 

jednotek navázal na zkušenosti celorepublikového útvaru a začal se ubírat stejným 

směrem. Již v brzké době začaly tyto jednotky čerpat z vlastních bohatých 

zkušeností a zaměřovat výcvik směrem ke své specifické činnosti. V roce 1991 

schválila Česká národní rada zákon č. 283/1991 Sb. o Polici České republiky, do 

kterého byla v roce 1993 včleněna nově Hlava třetí a zásahové jednotky služby 
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pořádkové policie a zásahová jednotka rychlého nasazení upravující zřizování a 

vysílání těchto jednotek do akcí.  

Podle § 42b odst. 1 zákon č. 283/1991 Sb. o Polici České republiky jsou 

zásahové jednotky a zásahová jednotka rychlého nasazení využívány při služebních 

zákrocích proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným 

pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných 

úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení.  Mimo těchto úkolů je možné 

dle § 42b odst. 2 zásahové jednotky nasadit k ochraně nebo obnovení veřejného 

pořádku, jakož i k obnovení pořádku v místech, kde se vykonává vazba nebo trest 

odnětí svobody.  

Dále dle § 42b odst. 3 je možné zásahové jednotky nasadit i k záchranným 

akcím, zejména při vzniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod 

a průmyslových havárií (§ 42a zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR). 

Na základě zákona o Policii ČR počaly být tyto jednotky vybavovány novými 

speciálními donucovacími prostředky (§39a odst.2 zákon č. 283/1991 Sb. o Policii 

ČR) a speciálními zbraněmi (§ 39a odst.3 zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR).  

Jelikož většina speciálních zbraní a speciálních donucovacích prostředků je na 

velmi vysoké technické úrovni a jejich pořizovací cena neumožňuje vybavení těmito 

prostředky všechny policisty Policie České republiky je nutné, aby všichni policisté, 

kteří tyto prostředky používají, prodělali speciální výcvik v jejich používání, 

manipulaci a ošetřování. Tyto skutečnosti si vynutily zavedení takticko-speciálního 

výcviku u těchto speciálních policejních jednotek, u ostatních útvarů policie je jejich 

používání podmíněno absolvováním školení na určitý druh speciální zbraně. 

Vzhledem k náročnosti služby u speciálních policejních jednotek nelze taktickou 

přípravu oddělovat od dalších výcviků jako je střelecká příprava, práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou, psychologická příprava a tělesná příprava. Všechny tyto 

druhy výcviku se vzájemně prolínají a doplňují tak, aby při ostrém zásahu fungovaly 

(obr.1). Taktická příprava jako celek v sobě zahrnuje širokou škálu užších 

specifikací jako jsou doprovody všeho druhu, zásahy v budovách a s  nimi 

související používání ochranných balistických štítů, průlomové pyrotechniky, 

likvidace nástražných výbušných systémů souvisejících se zásahem, zásahy proti 

vozidlům, a to jak speciálním (autobusy, nákladní automobily, pancéřová vozidla), 
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tak i ostatním, zásahy v letadlech, vlacích a na lodích. Všechny tyto zásahy se od 

sebe liší v používání taktiky, různých druhů zbraní apod. Základy taktické přípravy 

se uplatňují nejen ve všech oblastech výcviku a ostrých zákrocích, ale i při plnění 

úkolů souvisejících například s živelními pohromami a průmyslovými haváriemi. 

Speciální policejní jednotky jsou útvary připravené jako první vyrazit na 

bojiště, zasáhnou proti nebezpečným pachatelům závažné trestné činnosti, proti 

teroristům nebo v případě potřeby poskytnout pomoc civilnímu obyvatelstvu 

v ohrožení. Na jednu stranu se tyto jednotky těší živému zájmu ze strany veřejnosti, 

na druhou stranu je jejich činnost často utajována (MICHELETTI, 2005) 

Zásahové jednotky provádí dle organizačního řádu PČR zákroky s vyměřenou 

působností zejména proti nebezpečným pachatelům trestné činnosti a pachatelům 

zvlášť závažných trestných činností. (DOLEŽAL, 2010) 

Definice speciálních jednotek je značně problematické, nicméně v nejširším 

slova smyslu lze do této množiny zahrnout jednotky, jež splňují určitá kritéria. 

- Nekonvenčnost (používání nestandardních metod, postupů a vybavení) 

- Elitnost (tvořeny vybranými jedinci s vyšší psychickou a fyzickou 

odolností) 

- Schopnost rychlé reakce (souvisí s jejich stálou částečnou pohotovostí, ale 

např. i s připraveností výzbroje a výstroje). (BRZYBOHATÝ 2000) 

Speciální protiteroristické jednotky vzbuzují respekt, mnohdy i neskrývaný 

obdiv. Coby nejtvrdší, nejlépe vybavení a nekompromisní prosazovatelé práva a 

pořádku zasévají skutečný strach do srdcí teroristů a organizovaných gangů, jednají 

rychle a bez otálení, zahlédnutí byť jediného z příslušníků speciálního komanda 

povětšinou znamená, že pro zlořád právě nastává neodvratný konec. Představují 

nejen bleskovou údernou sílu ozbrojených složek států, ale díky principům 

organizace a plánování i skutečně sofistikovaný mezinárodní hrot výkonu boje proti 

ozbrojencům, kterým nejsou s to čelit ani přivolané jednotky obvyklých příslušníků 

policie.     

     

Schopnosti členů jednotek i samotná doktrína s sebou nesou poselství prioritního 

používání výbavy a prostředků, které nezapříčiní úmrtí civilistů, ale ani ozbrojenců, 
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kteří jsou za vzniklou situaci odpovědní. Ať už jsou speciální jednotka či útvar 

vytvořeny na bázi policejních, nebo vojenských anebo paravojenských organizací, je 

skladba družstva vždy založena na pečlivém výběru jednotlivých členů, kteří 

vynikají v ohledu fyzické kondice, střelby, osobní odvahy a vyrovnanosti psychiky. 

Následuje tvrdý výcvik taktiky akce, speciálních dovedností překonávání 

překážek, perfektního sladění s ostatními členy komanda i kontaktního boje beze 

zbraně.(www.policejninoviny.cz) 

Práci policisty můžeme hodnotit jako jedno z velmi psychicky náročných a silně 

stresujících zaměstnání. Policisté dohlížejí na dodržování předpisů, což s sebou nese 

značnou odpovědnost. Jsou tak vystaveni obrovskému tlaku okolí, které je neustále 

sleduje a navíc k nim často chová silně negativní postoj. (PATTERSON, 2009) 

Policisté obecně nejsou příliš sdílnou a otevřenou skupinou. O to víc to platí u 

speciálních jednotek, které si chrání své soukromí a neradi si mezi sebe pouští 

kohokoli zvenčí. (ADAMOVÁ - VTÍPIL, 2012)         

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

     (Obr.1, zásahová jednotka v akci, zásah v Kolíně, 2015) 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Výběrové řízení 

Parametry náročného výběrového řízení ke speciálním policejním zásahovým 

jednotkám normativně stanovují nejen zákony, ale i Závazný pokyn policejního 

prezidenta č. 40/2009 a Rozkaz policejního prezidenta č. 1/2009. 

Podmínkou, bez níž není možné, aby se uchazeč účastnil výběrového řízení, je 

splnění zákonných předpokladů. Požaduje se minimálně středoškolské vzdělání 

s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a předchozí služební poměr v bezpečnostním 

sboru ve služební hodnosti inspektora, tedy služební zařazení v 5. platové třídě. 

Služební poměr musí trvat nejméně pět led, nebo musí mít uchazeč ukončeno 

vysokoškolské vzdělání. Předpokládají se minimálně velmi dobré výsledky ve výkonu 

služby, které se posuzují podle služebního hodnocení. K dalším požadavkům patří, aby 

měl uchazeč oprávnění přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb. o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupeň utajení 

Vyhrazené. 

Základní předpoklady: minimální věk 23 let, 5 let služby u základního útvaru 

polici nebo vysokoškolské vzdělání, minimálně středoškolské vzdělání, dobrý zdravotní 

stav a fyzická kondice, řidičský průkaz skupiny „B“, plavec, cílevědomost, rozvážnost, 

schopnost týmové práce. (BUCHTA, 2009) 

Požadované charakterové vlastnosti uchazečů jsou následující: 

a) Inteligence – průměrná až nadprůměrná. Schopnost učit se. Vymezit a vyřešit 

problém i ve stresovém prostředí. 

b) Ctižádost a cílevědomost – znát své reálné schopnosti, dokončit práci, pracovat na 

sobě. 

c) Pružnost a přizpůsobivost – nekonvenční myšlení, invence, schopnost improvizovat. 

d) Zralost – je tím míněno chování zbavené impulsivnosti, naivity, přehánění, vnitřní 

ukázněnost. 

e) Psychosomatická stabilita – souvisí s emocionální stabilitou. Uchazeč by neměl 

podléhat psychosomatickým obtížím. Neměl by nemoci vyhledávat ani přecházet. 
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f) Emocionální stabilita – schopnost snést kritiku, trpělivost, ovládat se. Nepřípustná je 

však strnulost a nadměrné potlačování pocitů. 

g) Emoční naladění – optimista, smysl pro humor, bez náhlých výkyvů. 

h) Sociální přizpůsobivost – vstřícné a otevřené jednání, přijmout autority, přijmout 

pravidla skupiny, iniciativa 

i) Agresivita a odvaha – projevovat cílenou a kontrolovatelnou agresivitu. Odvaha s 

instinktem sebezáchovy – bez kaskadérských kousků. 

j) Vysoká frustrační tolerance – schopnost zůstat akceschopný a orientovaný na splnění 

cíle při přerušení, čekání a rušivých vlivech. 

k) Morálně – etické chování – jednat podle přijatých společenských pravidel a hodnot, 

smysl pro spravedlnost, poctivost, svědomitost a pozitivní motivace k 

práci.(www.military.cz) 

Vlastní výběrové řízení je rozděleno do tří kol. V prvním kole uchazeč nejprve 

podstupuje komplexní lékařské vyšetření, při němž se zjišťuje jeho schopnost zvládat 

velmi vysokou fyzickou námahu. Pak následuje test tělesné zdatnosti. K disciplínám 

testu patří běh na 60 a 5000 metrů, plavání na 400 metrů, šplh na laně do výše 4,5 metru 

a překážková dráha, která má tři kola. Uchazeči musí obstát také v počtu kliků bez 

přerušení, přítahů na hrazdě a sedů – lehů, které provádějí v době dvou minut. Všechny 

tyto úkoly se bodují. Aby uchazeč test úspěšně zvládl a postoupil ve výběrovém řízení 

do dalšího kola, musí v každé části získat alespoň jeden bod a zároveň dosáhnout 

v součtu nejméně 35 bodů.(STEHLÍK A KOL.,2011) 

Je nutné zmínit, že každá zásahová jednotka si může upravit podmínky 

výběrového řízení v rámci interního předpisu a svých konkrétních představ a 

požadavků, avšak moc se tyty podmínky od sebe neliší. Většinou se jedná o úpravy 

v části výběrového řízení fyzických testů. Např. Zásahová jednotka Správy 

Středočeského kraje má navíc ve fyzické části výběrového řízení tzv. „angličáky“1 na 

dvě minuty a skok z místa, kde minimum pro splnění je 2,20 metru. 

Zkušenosti ukazují, že nejdůležitějším ukazatelem je bezesporu v prvním kole 

další vyšetření, a to psychologické, které zjišťuje uchazečovy psychologické 

předpoklady mnoha různými psychodiagnostickými metodami. Jde opravdu o jakési 

                                           
1 Angličáky- jedná se o cvik, který začínáme v poloze dřepu. Vyskočíme a natáhneme ruce, 

dopadneme opět do dřepu. Rychle změníme polohu těla do vzporu ležmo a uděláme klik, po jeho 

dokončení opět dřep s výskokem. 
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síto, jímž projdou je ti z uchazečů, kteří jsou pro práci ve speciální zásahové jednotce 

vhodní. Závisí na něm další udržení kvality a stability zásahové jednotky. Dobrý výcvik 

může dále rozvíjet vlastnosti, schopnosti a dovednosti uchazečů, při absenci některých 

kvalit by však k takovému rozvoji nemohlo dojít. Je potřeba skromných, tvrdých lidí, 

kteří v pravou chvíli odvedou těžkou a nebezpečnou práci, na kterou se zodpovědně a 

náročně připravují. Řada policistů, která chce k zásahové jednotce nastoupit, na tom 

byla fyzicky výborně, avšak neprošli psychotesty. 

Komplexní psychologické testy trvají šest až osm hodin. Sledují se výkonové, 

osobnostní, interpersonální předpoklady a specifická interní kritéria. K výkonovým 

předpokladům patří například intelektové předpoklady a schopnost logického úsudku, 

schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti, vliv psychomotorické únavy na výkon, 

pečlivost, rizika selhání v zátěžových situacích, sleduje se také optický postřeh, stabilita 

a kolísání zrakového vnímání, pohotovost, představivost, bystrost či paměť. Neméně 

důležité je prověření osobnostních předpokladů, jako je psychická integrovanost 

osobnosti, pohotovost k interakci s prostředím, únosná míra extroverze či introverze, 

emocionální stabilita. Vyžaduje se absence návykové dispozice a sklonů ke kriminalitě, 

absence neurčity, psychotiku i neurosomatických obtíží. Důležité je, aby se uchazeč 

v reálné praxi uměl dynamicky vyrovnávat s životními situacemi včetně velmi 

obtížných. Pozorně se sledují interpersonální předpoklady, které jsou nutné v případě 

týmové spolupráce. Zkoumá se pravděpodobné jednání uchazeče v situacích 

interpersonálního charakteru, interpersonální hodnoty i dobrá sociální adaptabilita. 

Pokud uchazeč projde náročným psychologickým vyšetřením, čeká ho druhé 

kolo výběrového řízení, které tvoří sedmidenní test odolnosti. Cílem tohoto „pekelného 

týdne“, jak se test nazývá, je do hloubky prověřit fyzický a psychický stav adeptů, 

morální kvality i chování v kolektivu, a to v extrémních podmínkách. Náročné 

orientační pochody se zátěží a skupinové úkoly zaměřené na vytrvalost, speciální 

dovednosti, sílu a manuální zručnost prověří každého opravdu dokonale. Uchazeči jsou 

vystaveni i nedostatku spánku a stravy, ale nikoli tekutin. Především se sleduje jejich 

chování při únavě, spánkovém deficitu a vyčerpání a celková odolnost vůči 

dlouhodobému stresu, ale také motivace a odhodlání. 

V tomto týdnu se pozná, zda je uchazeč schopen se adekvátně rozhodovat 

v kritických situacích a v časovém stresu. Jde o to, aby uchazeč při velké únavě ztratil 
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sebekontrolu a začal se chovat přirozeně. Sleduje ho psycholog a také instruktoři 

výcviku, kteří poznají, kdo se pro práci hodí, zda uchazeč snese monotónnost výcviku a 

jestli je schopen týmové spolupráce. 

Pohovor uchazeče s výběrovou komisí a vedoucím jednotky se výběrové řízení 

dosud úspěšných uchazečů završuje. Komise si předem prostuduje potřebné materiály a 

výsledky testů a pak vyslechne i osobní názor psychologa a instruktorů, kteří měli 

možnost uchazeče sledovat celý týden. Pro náročnou práci policisty zásahové jednotky 

je třeba klidných, vyrovnaných jedinců s nadprůměrnou inteligencí, kteří jsou ochotni se 

učit. Měli by být spíše optimistického smýšlení se smyslem pro spravedlnost, poctivost 

a svědomitost. Ani pozitivní motivace k práci nesmí chybět. Vyžaduje se pružnost 

myšlení, osobnostní zralost, emocionální stabilita, sociální přizpůsobivost a odvaha, jež 

by ovšem neměla postrádat instinkt sebezáchovy. 

Výběrové řízení procházelo v minulosti i současnosti vývojem. Na základě 

zkušeností s již proběhlými testy se dále precizuje a zařazují se do něj nové, potřebné 

prvky. Změny jsou také důsledkem zkušeností velitelů a instruktorů z průběhu výcviku 

a z praktického výkonu služby a reagují na celkové změny ve výcvikovém a 

vzdělávacím systému policie. 

Ve výběrovém řízení, které se koná zpravidla jednou za rok nebo operativně 

podle potřeby doplnění volného tabulkového místa, uspěje přibližně 10% z uchazečů. 

Že výběrové řízení je opravdu nelehké a projdou jím skutečně jen nejlepší z nejlepších, 

dokládají statistiky posledních let. Přestože v předchozích letech došlo při přijímání 

k policii – a tedy i k zásahovým jednotkám – ke snížení limitů ve fyzických 

disciplínách, stoupá výrazně počet uchazečů, kteří testy tělesné zdatnosti neprojdou. To 

ovšem, jak dokládají zkušenosti z dalších výběrových řízení k policii, ale také 

k některým útvarům armády, souvisí s celkovou celospolečenskou situací a je i 

důsledkem špatného zdravotního stylu – fyzická kondice u celé populace 

klesá.(STEHLÍK A KOL., 2011) 

 

1.1.1 Vstupní kurz 

Po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení nově příchozí příslušníci procházejí u 

zásahové jednotky nejprve vstupním kurzem, obdobím, které je seznamuje se základním 
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teoretickým a praktickým výcvikem v hlavních specializacích, např. ve střelbě a taktice, 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou a sebeobraně. 

Vstupní kurz se koná prakticky od rána do večera ve výcvikové základně, ale 

střídají se i další prostory a místa.  

V současnosti trvá vstupní kurz, přijímač, přibližně dva až tři měsíce, ale není to 

striktně dáno. Příslušník je i v této době už zapojen do ostrých akci, avšak např. jen jako 

zadní krytí. 

Garantem výcviku bývá zpravidla instruktor, ale také vedoucí skupiny. (STEHLÍK 

A KOL., 2011) 

 

1.2  Výcvik – taktická příprava 

Čím kvalitnější kondiční přípravou projde cvičenec, tím více může být zatěžován 

technikami. (KRÁL A KOL., 2004) 

Výcvik, nezbytný předpoklad úspěchu, tvoří monotónní dřina – každodenní 

cvičení, opakování, drilování jednotlivých kroků simulovaných zákroků. Základními 

prvky, které musí každý příslušník zásahové jednotky ovládat jsou střelba, slaňování, 

sebeobrana a taktika. Profesionálové musí ovládat vše na 100%, proto jejich běžný den 

zaplňuje výcvik. 

Nejdůležitější součástí výcviku příslušníků Zásahových jednotek Policie České 

republiky, jež si také vyžaduje nejvíce času, je taktická příprava. Procvičuje se při 

pravidelných komplexních zaměstnáních i námětových cvičeních, a to v takovém 

prostředí, aby se podmínky výcviku co nejvíce blížily skutečným policejním akcím. 

Cvičení jsou rozdělena na jednotlivé tematické celky, které se poté nacvičují jako 

celková činnost. Smyslem tohoto výcviku, je najít nejlepší taktiku zákroků proti 

nebezpečným ozbrojeným pachatelům trestné činnosti, ozbrojeným únoscům a 

skupinám. 

Podle podmínek, lokality a prostoru, ve kterých se zasahuje, a podle osob, proti 

nimž se zákrok provádí, se taktická příprava může rozdělit do tematických bloků:  

- Budovy (nejběžnější objekt) 
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- vlak, metro, autobus, osobní automobil (dopravní prostředky)  

- silnice, městská zástavba, parky, parkoviště, přehrady (ostatní prostory).  

Časově nejnáročnější je výcvik na vozidlo a budovu. Tyto zákroky musí být naprosto 

dokonale zvládnuté, protože bývají nejčastější. Zásah v budově je asi 

nejkomplikovanější. Přesný popis budovy často neznáme tak, abychom dokázali 

odhadnout celkový čas, než dopadneme pachatele. Musíme vždy počítat s nástrahami, 

které mohou zpomalit postup zákroku. Příkladem jsou zamčené dveře nebo různé druhy 

zátaras. Tím se ztrácí moment překvapení, a tak se pachatel může připravit k útoku či k 

útěku. Proto je výcvik v budovách tak důležitý. Ideální taktická příprava je v 

opuštěných budovách, které jsou určené k demolici. Výcvik probíhá i na objektech, 

které se běžně používají. 

Policisté tedy získávají dovednosti jak postupovat při zákroku v určité lokalitě, 

ale také v závislosti na podmínkách dané situace. Způsob zásahu se mění dle okolností, 

které nastanou. Zákroky probíhají jak ve speciální výstroji a výzbroji, tak i v civilním 

oděvu či přestrojení. V případě, kdy se v místě zákroku nacházejí rukojmí a další 

nezúčastněné osoby, se taktika mění, aby záchrana osob byla stoprocentní. 

Policisté zákroky provádějí díky nacvičeným taktickým postupům, ale musí být 

schopni citlivě a rychle reagovat na okamžitou změnu podmínek a situace. Nestačí se 

jen spoléhat na fyzickou kondici, profesionální ovládání střelných zbraní a další 

schopnosti a dovednosti. Taktická příprava učí, jak a kdy mají být účinně použity. 

Základem je rychlé a správné vyhodnocení určité situace, aby mohly být zvoleny ty 

nejvhodnější prostředky. 

Taktická příprava se zaměřuje na veškerou činnost speciálního týmu – od 

začátku, až po ukončení policejní akce: 

-  získávání prvotních informací 

-  vyhodnocování a předávání  

-  příprava a plánování zákroku 

-  rozdělení úkolů 

-  příprava výzbroje a výstroje 

-  volba přepravy na místo zákroku 

-  přiblížení, možnosti vstupu a evakuace 
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Tyto činnosti vyžadují náročnou přípravu jednotlivce a týmu. Je nezbytné, aby se 

výcvik opakoval a měnil podle různých podmínek. Navíc se vše cvičí v bojovém módu, 

to znamená, jako by to bylo pod palbou. Ve výcviku se totiž vždy nastavují jen ty 

nejtěžší a nejtvrdší podmínky.  

Zdokonalování výcviku, jeho opakování i týmová spolupráce jsou předpokladem 

úspěšného zvládnutí úkolů. Zásahové jednotky využívají i zkušeností obdobných 

zahraničních speciálních jednotek.(STEHLÍK A KOL., 2011) 

 

1.3 Výcvik – střelecká příprava 

Základem střelecké přípravy zásahových jednotek je zvládnutí základních 

návyků, které se učí každý nově příchozí příslušník jednotky. Důležité je si osvojit a 

dodržovat správné techniky při střelbě, kterými jsou postoj, pevné držení zbraně, zásady 

dýchání, míření i samotného spouštění při výstřelu. Přísný důraz se klade na osvojení 

bezpečné manipulace se zbraní, k níž patří nabíjení, přebíjení, odstraňování případných 

závad při střelbě a také tasení zbraně buď z pouzdra umístěného na noze, nebo 

z pouzdra pro skryté nošení. Pak se cvičí různé postoje a polohy při střelbě. Tyto 

základní návyky rozhodujícím způsobem ovlivňují výsledky, kterých později policisté 

dosahují při vlastní střelbě. 

Další fáze střelecké přípravy se provádí při mířené střelbě s postupným 

zrychlováním. Podle výsledků jednotlivců se jejich střelba zrychluje, což patří 

k hlavním úkolům nácviku, ovšem nesmí se tak stát na úkor přesnosti. Nacvičuje se 

přebíjení zásobníků a střelba ze dvou zbraní za sebou. Poté se při nácviku bojové střelby 

trénují různé směry, střelba za pohybu, různé otočky, střelba shora dolů a naopak, 

přenášení a následná střelba na více terčů umístěných vedle sebe i nad sebou. 

Vyvrcholením tohoto výcviku je střelba na čas a po námaze, která se provádí z různých 

vzdáleností a pozic. Při výcviku v bojové střelbě již střelecká příprava musí být 

v souladu s taktickou přípravou a podřizovat se činnosti v týmu. Každý člen týmu plní 

své úkoly ve vymezeném prostoru střelby, za nějž je zodpovědný, a musí být tedy 

připraven tak, aby se na něj ostatní členové týmu mohli naprosto spolehnout. 

Další fázi ve střelecké přípravě, kterou policista zásahové jednotky absolvuje a 

která patří zpočátku mezi nesnadné, tvoří bojová střelba s kompletním vybavením, tedy 



22 

 

s ochrannými prostředky, jimiž jsou kombinéza, vysoké pevné boty, balistická ochranná 

vesta, taktická vesta, ochranná přilba, taktické brýle nebo plynová maska, rukavice a 

další výstroj a výzbroj do policejní akce. Systematickým procvičováním se výsledky 

střelby při používání vybavení postupně zlepšují. Střelecká příprava poté pokračuje 

s kompletním vybavením za použití svítilny, laseru, přístroje pro noční vidění, 

kolimátoru a dalších pomůcek. Snahou je přiblížit nácvik co nejvíce reálným situacím a 

terénu, proto se trénuje střelba za pohybu, z jedoucího automobilu, příprava se zaměřuje 

na prohledávání objektů, místností a dalších prostor, nábytku i zařízení budov. Při 

výcviku se počítá se zhoršenými světelnými i dalšími podmínkami, proto se policisté 

zásahové jednotky připravují také při měnícím se osvětlení a úplné tmě, při kouři, 

v prašném prostředí, při hluku i dalších odpoutávajících manévrech. 

V boji se používají tři základní typy palby: mířená střelba, pudová střelba a 

rychlopalba.(McALLESE, AVERY, 1998) Zkušenosti a poznatky, které příslušníci 

zásahové jednotky získali v přímých policejních akcích, ale i při výcviku, jsou po 

vyhodnocení začleněny do další střelecké přípravy, tak aby se konala v co nejreálnějších 

situacích. Z tohoto důvodu policisté zásahové jednotky výcvik provádějí se zbraněmi a 

střelivem, které běžně používají při zákrocích. Výcvik je zejména zaměřen na zvládnutí 

zbraní – pistolí, samopalů, útočných pušek, kulometů, granátometů a brokovnic, jimiž je 

jednotka vyzbrojena. 

Střelecké přípravě i dalšímu pravidelnému prověřování střeleckých dovedností 

se příslušníci zásahových jednotek pravidelně a poctivě věnují. Výsledky jsou 

zaznamenávány a evidovány instruktorem střelecké přípravy a vedením jednotlivých 

skupin. Cílem je úspěšné splnění úkolů při konkrétních policejních akcích proti 

nebezpečným pachatelům, proto musí být policisté zásahových jednotek připraveni 

používat střelné zbraně profesionálně a perfektně. (STEHLÍK A KOL, 2011) 

 

1.4 Výcvik – práce ve výškách 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou je jednou ze základních příprav 

policistů zásahové jednotky. Díky ní mohou být nasazeni do těžko dostupných 

operačních prostorů a míst. K získání taktické výhody rychlého dosažení místa vysazení 

se často využívá Letecké služby Policie ČR. 
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Během základního výcviku musí každý policista jednotky zařazený na tabulce 

bojovníka zvládnout základní znalosti lanové techniky s prvky technicko – pracovního 

lezení. Tyto techniky umožnují bezpečně překonávat převážně vertikální překážky, tak, 

aby byl transport na těžko dostupných místech bezpečný. Jedním z úkolů výcviku práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou je vycvičit policistu, aby uměl vytvořit jisticí 

(slaňovací) bod, vybrat vhodný materiál a slanit do určeného prostoru, nebo naopak – 

při postupu zdola nahoru – dokázal využít přírodní překážky, stavby či jiné objekty a při 

výstupu se řádně zajistit proti pádu do volné hloubky. Musí tedy zvládat pohyb po 

vnějších částech budov, pronikání okny či balkony, lezení po hromosvodech, římsách, 

okapových rourách, mřížích i světlících. 

Při výcviku i v ostrých akcích je kladen velký důraz na dodržování bezpečnosti 

při sebejištění nebo vzájemném jištění a na používání předepsaného a certifikovaného 

vybavení renomovaných výrobců, jakými jsou např. Petzl, Singing Rock, Beal, Lanex a 

další. Lezecká lana, celotělové postroje, slaňovací a jisticí pomůcky jsou pravidelně 

kontrolovány a při sebemenším poškození vyřazovány. Kvalitní výcvik a materiál 

snižuje vznikající rizika spojená s prací ve výškách a nad volnou hloubkou. 

V součinnosti s vrtulníkovou technikou Letecké služby Policie ČR může být 

zásahový tým transportován na těžko dostupná místa, na střechy budov a jiné omezené 

plochy, kde by již vrtulník nemohl přistát, nebo tam, kde nelze provést tzv. vysazení 

z nízkého průletu či nízkého visení vrtulníku nad místem vysazení. Proto se využívá 

slanění na horolezeckých lanech nebo speciální druh slanění, kterým je sestup po Fast 

Rope (tzv. rychlé lano). Tento nebezpečný sestup, používaný dnes všemi zahraničními 

jednotkami, se provádí bez jakýkoli jisticích prostředků pouze sevřením silného lana 

končetinami. Umožňuje však rychlý, jednoduchý a operativní sestup do místa vysazení 

bez velkých nároků na materiál.  

Podle pokynu Ministerstva vnitra ČR (2000) je tento výcvik veden instruktorem, 

který má oprávnění vydané na základě vykonání zkoušky před odbornou komisí. 

Speciální zásahové jednotky Policie ČR spolupracují při výcviku v práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou také se složkami integrovaného záchranného systému – 

Hasičským záchranným sborem, Horskou záchrannou službou a Vojenským odborem 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 
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Získané zkušenosti a dovednosti jsou pak uplatňovány při výcviku, policejních 

akcích, ale i při záchranných akcích a živelných pohromách. Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou se tak stává součástí taktických postupů. Volba zvoleného taktického 

postupu s využitím práce ve výškách, často rozhoduje o úspěchu. 

Nemalý význam má tato příprava z hlediska tělesné přípravy a fyzické zdatnosti, 

protože klade nároky na sílu, obratnost, vytrvalost a psychickou odolnost při 

překonávání strachu z pádu do volné hloubky nebo při překonávání přiměřených rizik, a 

posiluje tak sebedůvěru.(STEHLÍK A KOL., 2011) 

 

1.5 Výcvik – zdravotní příprava 

Protože při policejních akcích zásahových jednotek může dojít k použití zbraně 

pachatelem i zasahujícími policisty, a tedy ke zranění osob, musí být příslušníci 

zásahové jednotky připraveni poskytnout neodkladnou první pomoc. Dříve nebyla 

zdravotní příprava řešena zdaleka v takovém rozsahu jako dnes, kdy je k dispozici 

koncepce i metodika zdravotní přípravy. Problematika poskytování první pomoci byla 

navíc začleněna do taktické přípravy. 

Mezi základní prvky první pomoci, které musí příslušník zásahové jednotky 

ovládat jsou:  

- Neodkladné kardiopulmonální resuscitace2 

- Zprůchodnit dýchací cesty 

- Správně provádět nepřímou srdeční masáž a umělé vdechy 

- Znát zotavovací polohu 

- Správně používat automatizovaný externí defibrilátor AED 

- Přivolat odbornou zdravotnickou pomoc 

Dalším úkolem je ovládat základy anatomie, umět použít přidělený materiál a 

spolupracovat s paramedicem.  

Každý příslušník by měl umět rozpoznat: 

- šok a jeho druhy 

                                           
2 Náhlá zástava oběhu 
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- závažnost poranění způsobené střelnou či bodnou zbraní 

- druhy krvácení a způsoby zastavování 

- poranění kloubů a kostí 

- poranění vnitřních orgánů a tělesných dutin 

- poranění tlakovou vlnou 

- poruchy dýchání 

- popáleniny, omrzliny, podchlazení, přehřátí 

Učí se, jak poskytnout první pomoc při tonutí, alergické reakci, anafylaktickém šoku, 

intoxikaci i křečových stavech a primárně ošetřit poranění hlavy s rizikem poranění 

mozku. Důležité je i sebeovládání. Prvotní reakcí může být docela dobře také psychický 

šok. V náročné situaci se do krevního oběhu vyplavují adrenalin, nonadrenalin a 

kortisol, které dramaticky zvyšují tělesnou výkonnost, ale mohou také narušit jasný a 

rozvážný úsudek, nezbytný pro poskytnutí účinné první pomoci (McNAB, 2006). I to se 

příslušníci učí ovládat. Poskytnout první pomoc a kardiopulmonální resuscitaci musí 

zvládnout každý příslušník jak při poraněních a úrazech v civilním prostředí, tak i 

v průběhu policejní akce.(STEHLÍK A KOL., 2011) 

 

1.6 Výcvik – zimní výcvik 

Zimní výcvik příslušníků speciálních zásahových jednotek se uskutečňuje ve 

spolupráci s Vojenským odborem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Připravuje se podle požadavků jednotek a ve spolupráci s vojenskými instruktory, kteří 

mají jak odborné znalosti, tak praktické zkušenosti v oblasti přesunů na ledu a sněhu. 

Kurz obsahuje přesuny v horském terénu s použitím skialpového vybavení, procvičuje 

topografii a lavinovou problematiku. Patří k němu lyžování ve volném terénu, lezení 

v ledu, práce ve výškách a nad volnou hloubkou při přemosťování a slaňování, to vše 

v náročných zimních podmínkách. 

Nacvičuje se také práce s vrtulníkem v horách při záchranných akcích, evakuaci 

a zasazení do terénu. Příslušníci zásahových jednotek procházejí výcvikem v ovládání 

sněžných skútrů. Dalším úkolem kurzu je připravit jeho frekventanta tak, aby se o sebe 

on i jeho jednotka dokázali v horách v zimním období postarat. Proto absolvují 

praktický výcvik „přežití v zimních podmínkách“, jehož součástí je například budování 
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záhrabu a bivakování. Všechny tyto činnosti zimního výcviku včetně skalpu jsou 

organizovány na území Krkonošského národního parku. Cílem zimního kurzu je 

připravit některé specialisty útvaru na nasazení v náročných zimních podmínkách a ve 

vyšší nadmořské výšce. (STEHLÍK A KOL, 2011) 

 

1.7 Specializace – pyrotechnik 

K mnoha služebním zákrokům, které jednotka provádí, je třeba dovedností a 

schopností speciálně vycvičených příslušníků jednotky – pyrotechniků. Policisty 

v těchto profesích měl útvar již v osmdesátých letech minulého století, kdy však byli 

nasazováni i při jiných policejních činnostech. Při reorganizaci v devadesátých letech 

jejich úkoly omezily, a tak mohly být jejich výcvik a specializace prohloubeny a též 

zavedeny nové metody a postupy ve výcviku i činnosti. 

Úkolem pyrotechniků je násilné prolamování otvorů s pomocí mechanických 

prostředků, střelných zbraní a výbušnin, aby tak zajistili vniknutí do různých objektů 

včetně dopravních prostředků. Provádějí i další pyrotechnické práce – například 

pyrotechnické prohlídky budov i osob, paralyzaci a likvidaci nastražených výbušných 

zařízení, ovšem v rozsahu svých znalostí a technických možností. Od konce 

devadesátých let se práce pyrotechniků, používané postupy a metody stále precizují. 

Důraz je kladen především na práci s průlomovými prostředky – beranidly, páčidly, 

hydraulickými prostředky a motorovými rozbruskami. Méně se používá brokovnic a 

pyrotechnických průlomových prostředků, tedy výbušnin. Dnes je práce s výbušninami 

sofistikovanější než dříve, přesně spočítáme, jaké množství výbušniny je potřeba, počítá 

se i s nakrytím. Nejdříve se provádí rekognoskace místa a s velitelem zásahu se 

probírají možnosti postupu a nebezpečí těchto variant. Když se najdou nástražné 

výbušniny, volají se specializovaní pyrotechnici z pyrotechnického odboru, s kterým 

úzce zásahové jednotky spolupracují– pokud ovšem nehrozí nebezpečí z prodlení. 

Adepti pro získání odbornosti pyrotechnika se vybírají z příslušníků jednotlivých skupin 

zásahové jednotky, kteří ovládají taktiku a mají alespoň dvouletou zkušenost v jednotce. 

Zároveň musí být klidní a vyrovnaní, technicky zruční a mít o problematiku zájem. Do 

nedávné doby museli absolvovat devítiměsíční pyrotechnický armádní kurz 

v Pardubicích, doplněný o policejní specifika. Získali zde základy nauky o výbušninách 

a nástražných výbušných systémech, poznali munici včetně trofejní munice a seznámili 
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se s průlomovými pyrotechnickými prostředky. Záběr kurzu byl však široký a doba 

trvání dlouhá, proto bylo jeho zaměření i délka upraveny. Od roku 2011 se koná nejprve 

základní kurz, který je pak doplněn o problematiku, týkající se právě práce pyrotechnika 

příslušníka zásahové jednotky, tzn. především průlomových pyrotechnických 

prostředků.  

Na tento kurz, jenž trvá tři a půl měsíce, navazují další nástavbové kurzy a 

cvičení, které zčásti zajišťuje ÚRN (Útvar rychlého nasazení). Policisté se seznamují 

s technikou prolamování mechanickými prostředky (beranidlo, páčidlo), brokovými 

zbraněmi pro zvláštní druh munice, hydraulickým rozpínacím zařízením i se speciálními 

druhy výbušnin a iniciátorů. Podle charakteru zákroku pak volí jejich použití. 

Vybavení pyrotechniků zásahové jednotky je na vysoké úrovni. Mechanické 

prostředky, které mají k dispozici, byly vytvořeny přímo na míru jejich použití. 

Používané hydraulické prostředky, vyvinuté pro britskou SAS a francouzskou RAID, 

jsou těmi nejlepšími, které dnes existují. 

Důležitá je i spolupráce s armádou. Příslušníci zásahové jednotky získali mnoho 

informací od 601. Skupiny speciálních sil, která má zkušenosti z nasazení 

v Afghánistánu. Cenné zkušenosti a poznatky pro svou práci, například o nejnovějších 

postupech a technice, pyrotechnici získávají díky mezinárodní spolupráci s jednotkami 

zemí Evropské unie, především z projektu ATLAS. (STEHLÍK A KOL, 2011) 

 

1.8 Specializace – potapěč 

Potápěči zásahové jednotky plní úkoly, které souvisí s překonáváním vodního 

prostředí. Dříve bývali také vyžadováni jinými policejními složkami na hledání 

předmětů ve vodě, ovšem počátkem devadesátých let minulého století se mohli zaměřit 

na klasické taktické potápění. Základní výcvik potápěčů organizuje speciální policejní 

pracoviště, školící středisko v Brně, kde se také koná každoroční přezkoušení 

praktických i teoretických znalostí. Všichni potápěči zásahových jednotek dosáhli 

nejvyššího stupně policejní klasifikace potápěčů systému ERDI. Další výcvik se provádí 

přímo u útvaru. Potápěči musí zvládnout pohyb nad i pod vodní hladinou spojený 

s podporou zásahového týmu. Cvičí navigaci, způsob vnikání na paluby lodí a do 

objektů. Mohou plnit úkoly spojené se sběrem dat u objektů, které jsou na vodě nebo 
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jsou s ní spojené. Potápěči zásahových jednotek používají dýchací přístroj a k dispozici 

mají rafty Colorado. Při zákroku se potápěčská výstroj doplňuje o výzbroj jednotlivce a 

speciální šplhací prostředky. 

Potápěčskou činnost provádějí příslušníci policie zejména za účelem pátrání po 

utonulých (pohřešovaných) osobách, věcech pocházejících z trestné činnosti nebo 

kterými byla trestná činnost spáchána, dále při záchraně tonoucích osob, bezpečnostních 

opatřeních a akcích, živelních pohromách, při plnění úkolů v součinnosti se správními 

úřady, právnickými a fyzickými osobami a při výcviku policistů k této 

činnosti.(www.policie.cz) 

Vzhledem k charakteru trestné činnosti i poloze České republiky ve vnitrozemí 

se potápěčská činnost spojuje se specializací pyrotechnika. Výhodou této kumulace 

odborností je možnost vyhledávat za pomoci techniky munici a výbušniny pod vodou. 

(STEHLÍK A KOL., 2011) 

 

    1.9 Specializace – odstřelovač 

V Oxfordském anglickém slovníku je slovo sniper poprvé uvedeno v roce 1824 a 

označovalo někoho, kdo ze zálohy střílel na jednotlivé vojáky. Profese odstřelovače 

však z hlediska vojenské praxe existovala mnohem dříve, než se objevil výraz, který 

tuto činnost vyjadřoval. (BROOKESMITH, 2004) 

Z důvodu celosvětového nárůstu teroristických akcí věnují speciální jednotky 

mnoha zemí stále větší pozornost roli odstřelovačů. Tyto specialisty, kteří dokážou 

přesným a nečekaným výstřelem příznivě ovlivnit a často také rozhodnout i složitou 

policejní akci, připravují také Zásahové jednotky Policie ČR. 

Odstřelovač je střelec speciálně vycvičený pro precizní a naprosto spolehlivou 

střelbu, zná a využívá maskování v terénu i budovách, je schopen pozorovat a dále 

předávat informace. Musí využít svých dovedností k vyhledávání a zaujetí vhodného 

stanoviště, vizuálně se přizpůsobit terénu i okolnímu prostředí, dokázat nepřetržitě a po 

dlouhou dobu pozorovat určené cíle i jejich okolí. Informace, které předává veliteli 

musí být přesné a výstižné. Pokud dojde k rozhodnutí ke střelbě, odstřelovač musí být 

schopen ve vhodný okamžik použít zbraň a zneškodnit pachatele, ohrožující životy 
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rukojmích nebo zasahujících policistů. Už z tohoto výčtu schopností je zřejmé, že 

výběru osoby odstřelovače se musí přikládat značný význam a že kritéria jsou velmi 

náročná. Patří mezi ně vysoká úroveň tělesné zdatnosti a vytrvalosti, psychologické 

dispozice, psychická odolnost vůči zátěžovým podmínkám, jejich změnám a únavě, dále 

morální a volní vlastnosti a schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti. Neméně 

důležité jsou pozorovací a vyjadřovací schopnosti, nutností i profesní zájem spolu 

s motivací a nikoli na posledním místě výborné výsledky ve střelbě. 

Odstřelovač se učí vyhledávat a zaujímat stanoviště, rekogniskovat terén, seznamuje 

se s maskováním a s prvky vnitřní, přechodové, vnější a terminální balistiky, kterými 

jsou například vliv povětrnostních podmínek na zamíření i let střely. Musí znát 

balistické vlastnosti různých typů střel, cvičí střelbu přes různé typy médií, například na 

cíl přes sklo, pancíř a podobně. Z každého cvičení si střelec sestavuje podrobný a 

srozumitelný zápis do svého střeleckého deníku, který mu poté slouží jako pomůcka.  

Pokrok v tomto oboru je veliký, a tak je stále co zlepšovat. Odstřelovači působí 

vždy nejméně ve dvojicích – jeden z nich jako odstřelovač, druhý v roli pozorovatele. 

Při delších nasazeních musí být připraveni kolegu plně zastoupit. Cvičí se a pracuje ve 

dvojici hlavně kvůli krytí. Může se při rekogniskaci dostat blízko k lidem, kteří nemají 

zábrany. Také je to z taktických důvodů, střelec by měl být klidný a soustředěný, 

pozorovatel je vlastně jeho druhým okem a navíc komunikuje se štábem nebo provádí 

fotodokumentaci. 

Odstřelovači plní i další specializované úkoly, k nimž patří ochrana významných a 

důležitých osob před možným teroristickým útokem. Působili při mnoha takových 

akcích a za čest si považují, že jsou zřejmě jediní z odstřelovačů, kteří mají plnou 

důvěru amerických kolegů při ochraně prezidenta Spojených států. Další činností 

odstřelovačů jsou dlouhodobá pozorování zájmových objektů. Při plnění takových 

úkolů zaujímají vhodné pozice, odkud mají dobrý výhled na veškeré dění. 

Velká část výcviku odstřelovačů probíhá na střechách různých budov, především 

však na střelnici dvakrát až třikrát týdně, kdy každý z nich vystřílí 100 – 150 nábojů. Při 

výcviku měníme podmínky, abychom byli připraveni na různá prostředí i situace. 

Výzbroj i vybavení odstřelovačů zásahových jednotek je dnes na vysoké úrovni. 

Používají kvalitní odstřelovací pušky s bohatým příslušenstvím, které ukládají do 
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snadno přenosných kufrů. Jsou to především odstřelovací pušky Accuracy a také Sako a 

Sig Sauer. K maskování v závislosti na prostředí, v němž se pohybují, slouží maskovací 

sítě, maskovací oděvy a další prostředky. Používají také izolační podložky či 

pozorovací dalekohledy velkého přiblížení, jimiž je možné pozorovat cíle vzdálené 

stovky metrů. (STEHLÍK A KOL., 2011) 

Policejní odstřelovač je při zákroku přímo podřízen svému veliteli. Prioritou je, aby 

nasazení policejních odstřelovačů nekončilo krvavě, na rozdíl od vojenských 

odstřelovačů, jejichž hlavním úkolem je najít a zničit. (MAŠKA, 2002) 

 

1.10 Specializace – vyjednavač 

Vyjednávání je způsob, jak řešit krizové situace bez použití násilí. Patří k běžné 

policejní praxi ve všech vyspělých zemích světa a svou tradici má také v Zásahových 

jednotkách Policie České republiky. Hlavním nástrojem vyjednavačů, které tehdejší 

terminologie nazývala parlamentáři, byl nátlak a vyhrožování použitím síly. 

Výcvik policejních vyjednavačů je dvoustupňový. Realizuje se formou 

specializačních a inovačních kurzů, které poskytují policejním vyjednavačům nejen 

všechny dostupné poznatky z oblasti krizového vyjednávání, ale rovněž praktické 

zkušenosti získané z policejních akcí s vyjednáváním.(STEHLÍK A KOL.,2011) 

 

1.10.1 Vývoj a charakteristika krizového vyjednávání 

Již v 70. letech začaly vznikat vzhledem k vývoji aktuální situace (vzestup 

nejrůznějších forem terorismu a zejména potřeba řešit náhlé konflikty s ozbrojenými 

pachateli) u tehdejšího Sboru národní bezpečnosti nové specializované útvary. Sloužili 

v nich policisté, kteří byli specificky připravování pro případy vyjednávání například 

s únosci dopravních prostředků a pachateli zadržujícími rukojmí. Vývoj ani v této 

policejní oblasti neustrnul, naopak, po roce 1989 se policisté seznamovali i se 

zahraničními zkušenostmi a praxí. V současné době jsou čeští policejní vyjednávači 

jednoznačně „rovnocenní“ se zahraničními kolegy. Účastní se různých kongresů a 

navázali pravidelné kontakty zejména s policisty ze Slovenska, Polska, Rakouska a 

Německa. 
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Je potřeba ještě jednou konstatovat, že vyjednavač není policejní funkce, ale 

profesní specializace (v týmu jsou policisté z různých útvarů v rámci celého krajského 

ředitelství). Výběr uchazečů je veden snahou zúročit praktické zkušenosti z policejní 

služby a zkombinovat je s dovednostmi v jednání s lidmi a schopnostmi účinně se 

vyrovnávat se stresovými vlivy. Vzdělávání policejních vyjednávačů probíhá formou 

specializačního kurzu krizového vyjednávání. Tito policisté se však – tak jako jiní 

specialisté – vzdělávají po celou dobu služby, například účastí na pravidelných kurzech, 

seminářích, součinnostních cvičeních, zahraničních stážích. 

Je důležité, aby vyjednavač dokázal přesvědčit nejen odbornými znalostmi a 

profesionálním vystupováním, ale i schopností zachovat v důležitých okamžicích 

chladnou hlavu.(TERMANN 2002) 

Vyjednavač by měl vydržet tlak od velitele zásahu, který chce co nejdříve vědět, co 

vlastně držitel rukojmí chce. Vyjednavač by měl mít odpověď na požadavky, které 

držitel rukojmí sdělil anebo jen naznačil. (STRENTZ 2006) 

Co je krizové vyjednávání? Jedná se o klidné a bezpečné řešení krizových situací, 

které spočívá v navázání a udržení verbálního kontaktu s pachatelem nebo ohroženou 

osobou. Cílem vyjednávání je prostřednictvím rozhovoru nebo diskuse dosáhnout určité 

dohody. Jde o navedení pachatele na reálné řešení situace, které je přijatelné pro 

všechny. Ze složek integrovaného záchranného systému spadá vyjednávání do 

působnosti pouze Policie ČR. Má to řadu důvodů. Činnost vyjednávačů se zaměřuje na: 

- sebevraždy 

- barikádové situace 

- braní rukojmí 

- rizikové zatýkání 

- extrémní formy domácího násilí 

- nepokoje a vzpoury ve věznicích (www.policie.cz) 

 

 

1.11. Výstroj a výzbroj zásahových jednotek 
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Policisté zásahových jednotek provádějí náročné zákroky, proto musí být pro tuto 

činnost odpovídajícím způsobem vybaveni. Při výkonu služby se pohybují v různých 

prostředích, kterým se musí přizpůsobit i jejich výstroj a výzbroj – tedy oděv, ochranné 

prostředky a používané zbraně. Příslušníci zásahových jednotek sledují nejnovější 

trendy ve výbavě obdobných jednotek a různé součástky výstroje i nové zbraně 

podrobují testování. Vyhodnocují jejich klady a zápory a zvažují využití pro své 

potřeby. Pokud určitý výrobek úspěšně projde testy instruktorů i příslušníků zásahové 

jednotky, rozhoduje se o jeho začlenění do výbavy. Nové informace policisté jednotky 

získávají díky kontaktům se zahraničními kolegy a také na základě vlastních zkušeností, 

účastní se mezinárodních výstav policejní a vojenské techniky, kterými jsou například 

MILIPOL, mezinárodní odborný veletrh loveckých a sportovních zbraní. 

Zásahová jednotka je vyzbrojena velkým množstvím různých druhů ručních 

palných a munice. K základní výbavě jednotlivce patří pistole Glock 17, jíž může 

alternovat pistole Walther P 99, a samopal HK MP5 A5, který může být nahrazen 

samopalem FN P90. Dále je jednotka vybavena útočnými puškami HK G36 a 417, 

kulometem MINIMI a brokovnicí Benelli, sloužící pro práci pyrotechnika. K dispozici 

mají granátomety. 

Pro policejní použití na území České republiky slouží granátomet HK 69. K těmto 

zbraním existuje široká škála munice – od „policejních“ granátů s dýmovou nebo 

slzotvornou složkou až po vojenské laborace tříštivých či propalných granátů. S těmito 

zbraněmi se učí policisté zacházet při střelecké a poté i taktické přípravě. Instruktoři 

vedou výcvik tak, aby všichni členové zásahových jednotek dokonale ovládli veškeré 

zbraně, kterými jednotka disponuje (STEHLÍK A KOL., 2011). 

Výzbroj zásahových jednotek: 

PISTOLE GLOCK 17- Ať už jako prostředek osobní ochrany nebo sportovní terčové 

střelby, je tato zbraň z nejlepších na trhu.(www.zbrane.subrt.cz) 

SAMOPAL HECKLER A KOCH MP5 A5- První akcí, kde byla zbraň nasazena, bylo 

osvobození uneseného letadla v Mogadišu protiteroristickou jednotkou GSG-9 v roce 

1977. Následně samopal proslavila SAS při osvobozování íránského velvyslanectví v 

Londýně 30. 4. 1980. V současnosti jsou tyto zbraně různých verzí ve výzbroji policie, 

protiteroristických a armádních jednotek ve více než 50 zemích světa. Licenčně se 

http://www.zbrane.subrt.cz/
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vyrábí nebo vyráběla ve Francii, Mexiku, Pákistánu, Řecku, Íránu, Saúdské Arábii a 

Turecku.(www.vojsko.net) 

SAMOPAL HECKLER A KOCH G36K, SAKO TRG 42, UTON 75, PISTOLE 

GLOCK 26 

Mezi mechanické prostředky používané k zákrokům patří: 

- palcát 

- sekera 

- páčidlo 

- beranidlo 

- nůžky 

- hydraulické páčidlo 

(STEHLÍK A KOL.,2011) 

 

1.12 Příslušníci zásahové jednotky, tělesná příprava a sebeobrana – historie 

           Boj o život je vrozeným pudem každé žijící bytosti, a pokud je člověk napaden, 

brání se a nemusí ovládat bojová umění nebo bojové sporty. (Lebeda, 1984)  

Příslušníci zásahové jednotky procházeli na rozdíl od řadových příslušníků SNB 

tvrdou tělesnou přípravou. Cvičili se v sebeobraně a různých způsobech boje z blízka, 

zejména v judu a karate. Velký důraz kladli na nepřetržité zvyšování tělesné kondice. 

Do výcviku standardně patřily i běhy na dlouhé vzdálenosti, dálkové přesuny, plavání i 

horský výcvik. Navíc se skákalo nejen z vrtulníků, ale i z jedoucích automobilů. Snažilo 

se připravit co nejdokonaleji.  

    V příkrém rozporu s obrovskými tréninkovými dávkami a tvrdým výcvikem byla 

naprosto nedostatečná péče o zdraví příslušníků zásahové jednotky. Kromě běžného 

standardu, který jeho příslušníkům poskytovali lékaři Rudé hvězdy, tedy sportovního 

oddílu MV, nebylo k dispozici vůbec nic. Zpočátku se snažilo o to, aby se o nás v tomto 

ohledu alespoň trochu starali, abychom měli specializovanou zdravotní péči a dostávali 

také nějaké potravinové doplňky a vitamíny.  Tehdejší informovanost o potřebách 

lidského organismu, jenž je trvale vystaven vysoké fyzické a rovněž psychické zátěži, 
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byla minimální. Pověstnými se staly zejména každodenní vysilující běhy, navíc často 

s batohy se zátěží. Po doběhu pili šumák nebo po službě pivo. Nic jiného k dispozici 

nebylo. O nějakých jiných iontových nápojích nebylo ani ponětí. Je jasné, že tento 

způsob výcviku nutně musel na příslušnících jednotky zanechat stopy. Situace se 

změnila teprve na počátku devadesátých let, kdy se jim po lékařské stránce konečně 

dostalo příslušné odborné péče. 

    Při výcviku v sebeobraně a boji z blízka příslušní tehdejší zásahové jednotky většinou 

nacvičovali kombinace mnoha technik. Někdo zvládal box, jiný judo nebo 

karate.(STEHLÍK A KOL., 2011) 

 

1.13    Příslušníci zásahové jednotky, tělesná příprava a sebeobrana- současnost 

Předpokladem k plnění náročných úkolů zásahové jednotky je výborná fyzická 

připravenost jeho příslušníků, proto se náročné tělesné přípravě přikládá velký význam. 

Také se dbá na to, aby fyzická kondice policistů zásahových jednotek byla stálá celý 

rok. Cílem tělesné přípravy je jednak zvyšování fyzické kondice, ale také související 

dodržování životosprávy a upevňování zdraví. Policisté zásahové jednotky jsou 

lékařsky pravidelně kontrolováni a testováni. Jejich fyzická výkonnost prochází 

pravidelnými prověrkami. 

Základní druhy výcviku – tělesné přípravy: 

- tělesná příprava – sebeobrana – obecná tělesná příprava 

(www.urna.tode.cz) 

Tělesná příprava zahrnuje potřebný rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. 

Využívají se náročné překážkové dráhy, plavání, běhy, různé druhy lezení a speciálního 

posilování. Také jízda na kole v horských podmínkách, běžecký lyžařský výcvik a 

splavování řek pomáhají rozšířit pohybové schopnosti a motorické dovednosti 

příslušníků zásahových jednotek. 

Díky vysoké úrovni tělesné připravenosti pak mohou policisté nacvičovat i 

speciální dovednosti, mezi které patří například lezení, slaňování z vrtulníků a seskoky 

padákem. Zásahová jednotka se věnuje také bojovým sportům, takže většina příslušníků 

http://www.urna.tode.cz/
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ovládá základy boxu, zápasu a sebeobrany s nožem a tyčí. Bez významu není ani 

upevňování týmové spolupráce při kolektivních sportech. 

Fyzická připravenost se každoročně prověřuje a prohlubuje při mezinárodních 

soutěžích speciálních policejních jednotek. Výsledky příslušníků zásahových jednotek 

bývají velmi dobré, kolegové z ciziny oceňují úroveň jejich práce, takže mnoho 

zahraničních jednotek má zájem o další spolupráci i pokračování navázaných 

přátelských vztahů. Navíc poznatky získané z těchto akcí mohou být začleněny do další 

tělesné přípravy příslušníků zásahových jednotek. 

Sebeobrana je součástí přípravy příslušníků zásahové jednotky již od počátku. 

Nebyly zde však známé různé systémy sebeobrany či boje z blízka, proto se výcvik 

skládal z prvků převzatých z karate, juda a boxu. Postupně se zadařilo zařazovat další 

prvky. Pokud se nějaká technika osvědčila, mohla se začít trénovat a používat v praxi. 

Ani v souvislosti se příslušníci zásahových jednotek nesnaží trénovat jen jeden styl a 

fixovat se na něj. Vždy si vybírají určené prvky, které jsou pro ně při zákroku 

použitelné. Jejich sebeobrana je tedy směsí různých druhů bojových umění a systémů, 

což může přinášet i jistou výhodou a stávají se pro pachatele těžko čitelná. 

Při výcviku v sebeobraně příslušníci zásahové jednoty také externě spolupracují 

s externími specialisty na bojová umění z České republiky i zahraničí a pod jejich 

vedením i trénovali. Absolvovali například kurz boje s teleskopickým obuškem a 

nožem, kurz boje na zemi či seminář Weapon – Defense – Tactics. 

Výcvik sebeobrany a boje zblízka se v zásahové jednotce rozděluje podle způsobu 

využití, neboť každá oblast použití má svá specifika a rozdílné požadavky. Jiné techniky 

se používají, pokud se zákrok provádí s plnou výstrojí a výzbrojí, takzvaně v těžkém, 

jiné se zase uplatňují při zákrocích v civilu. Zcela odlišná je sebeobrana zaměřená na 

ochranu VIP. 

V sebeobraně je nejdůležitější, z hlediska času, aktivní reakce, která je zaměřena na 

ovládnutí situace. (Timko, 1986) 

Sebeobranu policisté zásahových jednotek trénují dvakrát týdně a rovněž ji zahrnují 

do výcviku taktiky. Nejdříve cvičí techniku a pak ji zkouší při cvičném sparingu. Při 

tréninku používají řadu pomůcek – boxovací pytle, odražeče, gumové obušky a nože, 

tréninkové zbraně a třeba také ochranný oblek Red Man, díky němuž si mohou zkoušet 
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reálný plnokontaktní způsob boje s holýma rukama, střelnou zbraní či gumovým nožem 

nebo tyčí. (STEHLÍK A KOL.,2011) 

Docent Ďurech popisuje sebeobranu ve svých knihách následovně: "V sebeobraně 

jde o snahu napadeného vyhnout se fyzickému střetu, a když to není možné, vyřadit 

útočníka z boje, přičemž v boji použijeme jakýkoliv, v dané situaci nejúčinnější 

prostředek, který však musí být přiměřený stupni nebezpečí útoku“ (ĎURECH, 2000)  

„Pokud vás útočník fyzicky napadne, máte právo se mu bránit s použitím přiměřené 

síly. Dbejte na to, aby síla, kterou vyvíjíte, nebyla zcela zjevně nepřiměřená, zvláště 

v případě, kdy útočník utrpí zranění“(STILWELL, 2007) 

 

1.14 Úpoly a jejich členění 

Úpoly jsou pohybové činnosti, při kterých dochází ke kontaktnímu fyzickému 

překonávání odporu partnera. Lze zařadit i specifická cvičení, která jsou přímou 

průpravou na překonání partnera. Úpoly lze rozdělit na: 

- Průpravné úpoly – úpolové přetahy, přetlaky, odpory, úpolové hry, 

- Sportovní úpoly – mají přesně určená pravidla, podle kterých se soutěží a cílem 

je dosáhnout vítězství,  

- Sebeobrana – využití úderů, kopů, hmatů a chvatů, bodných, sečných či 

náhodně vybraných zbraní, za účelem ochrany života, zdraví a majetku. 

(FOJTÍK, 2006) 

Doktor Náchodský definuje sebeobranu jako: „Nebojte se bránit“ takto: 

„Sebeobrana je účelovou disciplínou a nedílnou součástí skutečného střetného boje, 

která ve své podstatě využívá specifických pohybových technik některých úpolových 

sportovních disciplín (např. juda, zápasu, boxu, aikida a karate)“ (NÁCHODSKÝ, 

HONZÍK 1987). 

Úpolové sporty mají společné znaky, každý z nich má ale jiné zaměření, každý 

rozvíjí u cvičenců jiným způsobem a jiné dovednosti, schopnosti, vlastnosti apod. Podle 

cílů cvičení, které jednotlivé skupiny úpolových sportů vyjadřují, je můžeme rozdělit na 

úpolové sporty: 



37 

 

- Soutěžní (zápas, box, kendó…) 

- Sebeobranné (Jiu-jitsu, krav maga, musado…) 

- Komplexně rozvíjející (aikidó, tchai ťi…) (REGULI, 2005) 

Název úpoly vznikl v roce 1871 zásluhou dr. Tyrše. Hlavní formy úpolů vznikly 

hlavně z vojenských bojových činností. Úpolové cvičení bylo využíváno v přípravě 

rytířů již ve středověku. Později, s příchodem střelných zbraní, se mění struktura boje a 

do té doby používané bojové dovednosti začaly vytvářet novou základnu pro rozvoj 

úpolové činnosti. 

V úpolech dochází k zvýšení psychické odolnosti při překonávání nepříjemných 

pocitů z úderů, zásahů zbraní, pádů a tvrdého kontaktu. (REGULI, ĎURECH, VÍT, 

2007) 

Úpolové činnosti byly zprvu přístupné jen určitým privilegovaným vrstvám 

(většinou šlechta, samurajové v Japonsku atd.) Lze říci, že ve světové historii si téměř 

každý národ či etnická skupina vytvořili svoje specifické formy boje ovlivněné 

prostředím a možnostmi, ve kterých žili. Toto lze sledovat i do daleké historie: box a 

zápas – staré Řecko a Egypt. Nejvíce vyvinuté a propracované úpolové činnosti byly na 

Dálném východě – v této oblasti se bojová umění chápou jako velmi účinný prostředek 

při výchově člověka. Bojová umění mají několik funkcí: funkce výchovná, 

tělovýchovná, vzdělávací, socializační a branná (FOJTÍK, 2006) 

 

1.15    Terminologické vymezení bojových aktivit 

Nejčastěji se jednotlivé druhy boje rozdělují na základě technik a zbraní, které jsou 

v nich používány. V rámci bojových aktivit lez však také rozpoznat různý smysl, který 

je v nich sledován. Základem je japonská kultura, která značně ovlivnila způsob boje 

v euro – americkém kulturním kontextu. V kategorizaci používání různých pojmů 

(bojová umění, bojové sporty, bojové cesty atd.) je jistá nepřehlednost a autoři jim 

dávají jiné významy.  

Starý název úpoly dle Tyrše můžeme v oblasti kinantropologie nahradit názvem 

bojové aktivity. 
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Boj zblízka je pragmatickým využitím bojových technik k boji z bezprostřední 

vzdálenosti mezi dvěma či více protivníky s jednoznačným cílem překonání protivníka. 

Jedná se o pružně reagující oblast bojových aktivit, která je neustále prověřována 

válečným prostředím a na základě tohoto prověřování měněna. 

Bojová umění jsou velkou měrou cílena k výcviku bojových technik pro účely boje 

v souvislosti s etickými kodexy, ale do značné míry mají také za cíl výchovu samotného 

jedince. Bojová umění jsou základem bojových cest a bojových sportů. 

Bojové cesty přesahují bojová umění, protože umění boje spojují s filozofickými či 

náboženskými systémy a celkově jsou chápány jako výchovný prostředek, jako 

prostředek pro harmonický rozvoj člověka, který je v souladu s daným filozofickým či 

náboženským systémem. 

Bojové sporty jsou zaměřeny především na osvojení bojových technik pro soutěžení 

s cílem zlepšovat osobní výkon a vítězit (MARTÍNKOVÁ, VÁGNER, 2010). 

 

1.16 Historie a základy bojových umění 

Sebeobrana se postupně vyvíjela jako dostupný prostředek jedince, ke kterému 

ho vedly zkušenosti z útoků většinou silnějším a mnohdy ozbrojeným útočníkem. 

Postupem času, kdy způsob boje začal být organizovanější se také vyvinula řada 

sebeobranných technik. Z řecké antiky jsou známy určité druhy úpolení. Zápas (palé), 

který se objevil na 18. Olympijských hrách 708 př. n. l. (termín řecko – římský zápas se 

užívá až od novodobých olympijských her.) Box (pygmé), kde byly povoleny údery do 

obličeje byl poprvé uveden na 23. Olympijských hrách roku 688 př. n. l. a nakonec 

samotný pankration, ve kterém se kombinoval zápas s pěstním soubojem. Byly 

povoleny všechny druhy úderů a zápas končil tehdy, kdy nebyl jeden den ze zápasníků 

schopen boje nebo se vzdal. Pankration byl zaveden na 33. Olympijských hrách roku 

648 př. n. l. 

Ve středověkém Německu dosahovalo velkého rozkvětu zápasnické umění pod 

názvem „německý volný zápas“. Byla – li zbraň (meč) soupeři vyražena z ruky, byl 

nucen dál bojovat beze zbraně. V Českých zemích se spíše vedlo šermu mečem, který 

se učila mladá šlechta na hradech hofmistrů. Šerm dvojic (duellum) byl starodávným 
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právním aktem, který měl vlastní řád a pravidla. Za první vydanou knihu pojednávající 

o sebeobraně v Evropě je považována kniha z roku 1674 nazvaná „Der Kunstliche 

Ringer“ (umělecký zápasník), kterou vydal Nikolaus Petter z Nizozemska. Rovněž je 

známá i kniha „Ringerkunst“ (zápasnické umění) od Fabiána von Auerswalda z roku 

1539. 

Největšího rozvoje však dosáhly bojové systémy v zemích Dálného východu, 

kde se staly uměním považovaným za státní tajemství a byly chráněny mezi zdmi 

klášterů. Často jsou spojovány s náboženstvím, převážně buddhismem (NÁCHODSKÝ, 

2006) 

Všechna asijská bojová umění jsou úzce svázána s východními filozofiemi, 

zejména s buddhismem, který vznikl v Indii, postupně se rozšířil po celé Asii a silně 

ovlivnil i filozofické smýšlení západního světa. Indie byla v té době ostře kastovně 

rozdělená. Jednotlivé vyšší kasty měly různá privilegia, která byla také pevně spjata 

s povinnostmi. Mezi nejvýznamnější z nich patřilo i studium bojových technik a 

filozofických disciplín. 

Tak se stalo, že Bodhidharma (třetí dítě krále Sugandhy) byl vycvičen v umění 

holýma rukama vadžramušti (vajramušti) a zároveň byl mnichem Prajnatarou vyučován 

i v Buddhismu. Prajnatara kladl největší důraz na meditační cvičení, která byla nezřídka 

velmi náročná a únavná. (PAVELKA, STICH, 2012) 

Teorií o vzniku bojových umění v Číně je více. Jedna z nich vychází 

z domněnky, že centrum vzniku bojových umění je čínský klášter Šaolin –šu (jap. Šorin 

dži), kam kolem roku 520 n. l. už téměř šedesátiletý muž přišel z Indie buddhistický 

patriarcha Bodhidharma (také Daruma nebo Tamo), 28. následovník Buddhy. Aby jeho 

žáci lépe zvládali náročné meditační techniky, Bodhidharma vytvořil pro mnichy 

program cvičení za účelem zvyšování fyzické kondice založený na umění boje holýma 

rukama, které napodobovaly pohyby různých zvířat. Těchto 18 akcí je dnes považováno 

za základ veškerých později vzniklých systémů bojových umění. Kromě toho přiřadil 

k dechovým a pohybovým cvičením ještě některé důležité filozofické atributy, které 

zůstaly dodnes dochovány jako hlavní zásady pro ducha v bojových uměních (např. 

dodržování disciplíny v rámci bojového umění). 
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Šaolinský chrám má v Asii stejný význam jako evropský starý Řím a zasloužil 

se o chápání asijského kontinentu s dvojím zřetelem: je pokládán místo vzniku čchanu 

(jap. zenu) a čínských bojových umění Čchuan Fa. Za rozkvětu Šaolinu (před asi 1300 

lety) bylo v chrámu 1500 mnichů, mezi nimi bylo přinejmenším 500 mistrů bojových. 

Po smrti Bodhidharmi v Číně nastaly těžké časy. Zuřila válka a její výboje se 

nevyhýbaly ani klášteru. Mniši byli nuceni se bránit a k tomu byla vyučovaná fyzická 

cvičení velmi vhodná, vždyť z bojového stylu vycházela. Klášter se úspěšně ubránil a 

s postupem času bojové umění dále rozvíjel. Po nějakou dobu sem dokonce císař posílal 

na výcvik některé ze svých elitních vojáků. 

Podle jiné teorie základy bojových umění jsou obsaženy v taoistických 

dechových cvičeních čchi kung. Tuto teorii podporuje fakt, že dýchání hraje v bojových 

uměních důležitou úlohu. Předpokládá se, že harmonie dechu a pohybu umožňuje 

usměrňovat vitální energii (jap. ki, čín. Čchi). 

Postupem doby vzniklo mnoho druhů bojových umění. Způsoby pohybu a 

techniky záležely na místě vzniku bojového umění – jinak bojoval muž z hor, jinak 

muž, který bydlel v bažinaté oblasti. Nejlepší systémy byly pojmenovány po zvířatech 

(styl opice, tygra), chování lidí (styl opilce) a třeba i po mýtických bytostech (styl 

draka). Čínská bojová umění jsou v současné době označována názvem kung – fu. 

(PAVELKA, STICH, 2012) 

Podle Náchodského (1992) historie bojových systémů a jednotlivých technik, 

které jsou založeny na střídání útoku s cílem dosáhnout vítězství nad protivníkem, je 

stará jako lidstvo samo. Zvláště sebeobrana jako univerzální, vždy dostupný bojový 

prostředek jako univerzální, vždy dostupný bojový prostředek jednotlivce i skupiny 

osob se vyvinula ze zkušeností, že neozbrojený byl často napadán silnějším, mnohdy 

ozbrojeným útočníkem. Různé techniky vznikly teprve tehdy, kdy začal být způsob boje 

organizovanější. Různé způsoby boje byly časem modifikovány a ovlivňovány 

rozličnými kulturami a tradicemi doby. Mnohé z nich byly zapomenuty, mnohé však 

přetrvaly až dodnes. 
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 1.17.       Okolnosti vylučující protiprávnost  

Tato kapitola nesouvisí s bojovými sporty v rámci soutěží, ale patří spíše do 

oblasti sebeobrany. Nicméně každý zájemce o bojové sporty a bojová umění by se měl 

seznámit s některými paragrafy trestního zákoníku. To samozřejmě platí i pro policisty. 

Znalosti chvatů a hmatů nám při napadení dávají určitou výhodu k jeho odvrácení než 

člověku bez znalostí bojových umění. V případě, že se osoba dostane do takové situace 

a ovládá prvky bojových umění, bude na ni přihlíženo přísněji než na osobu, která tyto 

znalosti nemá (viz § 29 Nutná obrana). 

Okolnosti vylučující protiprávnost znamenají, že skutek, který by byl za 

normálních okolností posuzován jako trestný čin, a ten, kdo takový skutek spáchá, by 

byl potrestán, je za splnění určitých podmínek beztrestný. 

Zde je výčet všech okolností vylučujících protiprávnost dle zákona účinného od 

1.1. 2010 č.40/ 2009 trestního zákoníku: 

- Krajní nouze dle § 28 tr. zákoníku, 

- Nutná obrana dle § 29 tr. zákoníku, 

- Svolení poškozeného dle § 30 tr. zákoníku,  

- Přípustné riziko dle § 31 tr. zákoníku, 

- Oprávněné použití zbraně dle § 32 tr. zákoníku, 

- Plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu – upravují jiná právní odvětví, 

- Výkon práva a povolání – upravují jiná právní odvětví, 

- Riziko ve výrobě a výzkumu – upravují jiná právní odvětví. 

 

Pro účel této monografie postačí, když si rozebereme pouze některé okolnosti 

vylučující protiprávnost, které úzce souvisí s bojovými sporty. 

§ 28 KRAJNÍ NOUZE 

    Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. 

    Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak nebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 

který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.  
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§ 29 NUTNÁ OBRANA 

    Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.Nejde o nutnou obranu, byla – li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

     Nutná obrana není povinností občana, nýbrž právem každého z nich a je zcela jeho 

rozhodnutím, zda toto právo obrany využije. Nelze mu tudíž přikázat toto nebezpečí 

strpět. U zvláštních kategorií osob je naproti tomu tato povinnost uložena přímo 

zákonem nebo služebními předpisy. „Takové osoby jsou povinny nebezpečí, které má 

povahu útoku, čelit, jelikož právě to je hlavním úkolem orgánu či složky, ke které 

patří.“(KUCHTA, 1999) 

 

§ 31 PŘÍPUSTNÉ RIZIKO 

     Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze – li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

    Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, 

aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, 

k němuž směřuje, zcela zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, 

veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům. 
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST 

    Sebeobrana v zaměstnání příslušníka zásahové jednotky je neodmyslitelná část 

výcviku. 

Svoji výzkumnou část jsem zaměřil na zjištění skutečností, jak tato část výcviku 

probíhá i v jiných zásahových jednotkách, konkrétně Zásahové jednotky Správy 

hlavního města Prahy a Zásahové jednotky Správy Ústeckého kraje a mé „domovské“ 

Zásahové jednotky Správy Středočeského kraje. Kolik časového fondu se sebeobraně a 

úpolovým sportům věnuje ve výcviku a jak hodnotí tento systém samotní příslušníci a 

instruktoři jednotlivých zásahových jednotek. V další části se budu zabývat o to, co by 

příslušníci sami zlepšili, v čem vidí nedostatky, jestli jim výcvik připadá dostatečný a 

jak je tomu skutečně v reálném výcviku. V návaznosti na předchozí výzkum, se budu 

ptát kolik příslušníků se věnuje sebeobraně a úpolovým sportům ve volném čase. Moje 

další otázky budou zaměřeny na instruktory s dlouholetými zkušenostmi, jak probíhá 

jejich výcvik a jakou skutečnou dotaci věnují sebeobraně. 

 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je zjistit skutečný stav dotovaných hodin sebeobrany a 

úpolových sportů v zaměstnání. Zda-li  samotní příslušníci pokládají počet hodin 

věnovaný výcviku sebeobrany jako dostatečný. Dále porovnat s instruktory, kteří 

hodiny vytvářejí. Kolik času věnují sebeobraně a úpolovým sportům příslušníci ve 

volném čase. Jaké byly nejčastější návrhy na zlepšení konceptu sebeobrany, jak ze 

strany příslušníků, tak instruktorů. Vyhodnotit jednotlivé zásahové jednotky a ve finále 

je vyhodnotit jako celek. Získané výsledky pak zpracovat a interpretovat výsledky 

výzkumu. 

 

2.2. Výzkumné otázky  

Výzkumným šetřením jsem se snažil zodpovědět tyto výzkumné otázky: 

1) Hodnotí samotní příslušníci zásahových jednotek počet hodin věnovaný ve 

výcviku sebeobrany jako dostatečný? 
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2) Jaký je skutečný stav hodin věnovaných výcviku sebeobrany v zaměstnání podle 

příslušníků a instruktorů zásahových jednotek? 

3) Kolik z dotázaných příslušníků se věnuje sebeobraně či úpolových sportům ve 

volném čase? 

4) V čem se nejčastěji shodují příslušníci a instruktoři zásahových jednotek ve 

zlepšení konceptu výcviku sebeobrany v zaměstnání? 

 

2.3. Úkoly práce 

Na základě výzkumných otázek jsem si stanovil tyto úkoly: 

1) Vypracovat dotazník pro příslušníky zásahových jednotek a provést dotazníkové 

šetření v jednotlivých zásahových jednotkách 

2) Vypracovat dotazník pro instruktory zásahových jednotek, kteří mají na starosti 

výcvik sebeobrany a provést dotazníkové šetření v jednotlivých zásahových 

jednotkách 

3) Porovnat a zhodnotit údaje příslušníků a instruktorů zásahových jednotek 

 

2.4. Metodika práce 

Výzkum problematiky této diplomové práce byl proveden za pomoci 

dotazníkového šetření, kdy nástrojem výzkumu jsou formuláře dotazníků. Tyto 

dotazníky budou součástí diplomové práce. Dotazník (viz příloha č. 1) pro příslušníky 

zásahových jednotek je orientován na otevřené odpovědi, jak sami vnímají a jaký je 

skutečný stav výcviku sebeobrany v zaměstnání, popř. jejich případné návrhy pro jeho 

obsahovou úpravu. Druhý dotazník (viz příloha č. 2) má zjistit skutečný stav 

dotovaných hodin výcviku sebeobrany od samotných instruktorů. Otázky v dotaznících 

jsou otevřené. 
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Výhody a nevýhody dotazníkové metody. (DOSTÁLOVÁ 2013)  

Výhody dotazníkové metody:  

- obsáhne se velký počet respondentů na velkém prostoru;  

- získá se velký počet údajů, které jsou logicky uspořádány;  

- vyžaduje méně času, spolupracovníků, finančních nákladů, organizační přípravy;  

- umožňuje zkoumaným osobám nad danou otázkou přemýšlet a formulovat přesné 

odpovědi;  

- poměrně snadné, rychlé a přesné zpracování získaných údajů.  

Nevýhody dotazníkové metody: 

 - nepružnost k nepředvídaným situacím;  

- nemožnost jít do hloubky zkoumané problematiky;  

- potíže při ověřování platnosti údajů;  

- nízká návratnost dotazníků (50 – 60%); 

- nebezpeční chybného pochopení položených otázek a jejich interpretace. 

 

2.5 Interpretace zjištěných výsledků  

 

2.5.1 Příslušníci zásahových jednotek 

Dotazník (příloha č. 1) byl určen příslušníkům zásahových jednotek, kteří jsou 

v aktivní službě. Do dotazníkového šetření byli zapojeny příslušníci, kteří se výcviků 

zúčastňují pravidelně. Dotazník byl vyplňován anonymně a obsahoval 10 otázek. 

Jednalo se o otázky, které vyžadovaly doplnění údajů. Pod otázkou bylo ponecháno 

volné místo na odpověď. Distribuce dotazníků ve většině případů proběhla 

prostřednictvím instruktorů a vedení zásahových jednotek. Celkem bylo podáno 80 

dotazníků, nakonec jich bylo vyhodnoceno 60. Z každé zásahové jednotky bylo 
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náhodným výběrem zodpovězeno 20 dotazníků aktivních příslušníků zásahových 

jednotek. U každé otázky zvlášť vyhodnotím jednotlivou zásahovou jednotku a celkový 

stav všech zásahových jednotek dohromady. 

Otázka č. 1: Jak dlouho sloužíte u PČR? 

Graf č.1: Odpovědi dotazovaných příslušníků ZJ3 – Správa hlavního města Prahy, Středočeského kraje, 

Ústeckého kraje na otázku: „ Jak dlouho sloužíte u PČR?“ 

Dle grafu č. 1 vyplývá, že z dotazovaných příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy, slouží (2) příslušníci méně než 5 let, (6) příslušníků v rozmezí 5- 10 let, (5) 

příslušníků v rozmezí 10 – 15 let a (7) příslušníků déle než 15 let. U ZJ Středočeského 

kraje (1) příslušník méně než 5 let, (6) příslušníků v rozmezí 5 – 10 let, (7) příslušníků 

v rozmezí 10 – 15 let a (6) příslušníků déle než 15 let. U ZJ Ústecké ho kraje (4) 

příslušníci méně než 5 let, (9) příslušníků v rozmezí 5 – 10 let, (2) příslušníci v rozmezí 

10 – 15 let a (5) příslušníků sloužících déle než 15 let u Policie ČR. Tato otázka je spíše 

informativního charakteru. 

 

 

 

 

                                           
3 ZJ- zkratka pro zásahovou jednotku 
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Graf č.2: Souhrn odpovědí všech dotázaných příslušníků ZJ, na otázku č. 1. 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 2 

vyplývá, ze všech dotazovaných příslušníků, jich (7) slouží u PČR méně než 5 let, (24) 

příslušníků v rozmezí 5 – 10 let, (14) příslušníků v rozmezí 10 – 15 let a (18) 

příslušníků sloužících déle než 15 let. Nejpočetnější skupina je tedy příslušníků 

sloužících u PČR 10 – 15 let, což k věkové struktuře zastoupené u ZJ odpovídá. 

 

Otázka č. 2: Jak dlouho sloužíte u Zásahové jednotky PČR? 
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Graf č.3: Odpovědi příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního města Prahy, Středočeského 

kraje, Ústeckého kraje, na otázku: „ Jak dlouho sloužíte u Zásahové jednotky PČR?“ 

Z grafu č. 3 vyplývá, z dotazovaných příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy slouží u Zásahové jednotky Policie ČR (6) příslušníků méně než 5 let, (6) 

příslušníků v rozmezí 5- 10 let, (4) příslušníci v rozmezí 10 – 15 let a (4) příslušníci 

déle než 15 let. U ZJ Středočeského kraje (8) příslušníků méně než 5 let, (7) příslušníků 

v rozmezí 5 – 10 let, (2) příslušníci v rozmezí 10 – 15 let a (3) příslušníci déle než 15 

let. U ZJ Ústeckého kraje (12) příslušníků méně než 5 let, (6) příslušníků v rozmezí 5 – 

10 let, (2) příslušníci v rozmezí 10 – 15 let a (5) příslušníků sloužících déle než 15 let.  

       

Graf č.4:  Souhrn odpovědí všech dotázaných příslušníků ZJ, na otázku č. 2  

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 4 

vyplývá, ze všech dotazovaných příslušníků jich (26) slouží u Zásahové jednotky PČR 

méně než 5 let, (9) příslušníků v rozmezí 5 – 10 let, (8) příslušníků v rozmezí 10 – 15 

let a (žádný) příslušník sloužících déle než 15 let. Nejpočetnější skupina je tedy 

příslušníků sloužících u Zásahové jednotky PČR 0 – 5 let, což je ideální pro tvárnost a 

výcvik nových členů zásahové jednotky. U těchto jedinců by neměla chybět motivace 

učit se novým věcem, z mého pohledu tomu tak je.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ZJ Správa hlavního
města Prahy

ZJ Středočeského kraje ZJ Ústeckého kraje

ano ne

Otázka č. 3: Pociťujete nárůst výcviku sebeobrany po nástupu k Zásahové 

jednotce? 

                   

 

 

           

Graf č.5: Odpovědi příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního města Prahy, Středočeského 

kraje, Ústeckého kraje, na otázku: „Pociťujete nárůst výcviku sebeobrany po nástupu k Zásahové 

jednotce?“ 

Z grafu č. 5 vyplývá, z dotazovaných příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy (17) odpovědělo, že pociťuje nárůst výcviku sebeobrany po nástupu k zásahové 

jednotce oproti předchozím působištím. (3) příslušníci odpověděli, ne. U ZJ 

Středočeského kraje (16) odpovědělo, ano, (4) ne. U ZJ Ústeckého kraje odpovědělo 

(10) ano, (10) ne. U prvních dvou zásahových jednotek převážná část odpověděla ano, 

to hodnotím jako velice pozitivní.  
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Graf č.6: Souhrn odpovědí všech dotázaných příslušníků ZJ, na otázku č. 3 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 6 

vyplývá, (43 dotazovaných) příslušníků zodpovědělo kladně, tj. ano, je to převážná 

většina. (17 dotazovaných) příslušníků odpovědělo, ne. Z toho můžeme usuzovat, že 

nárůst výcviku sebeobrany oproti předchozím útvarům značně narostl. 

Otázka č. 4: Kolik hodin věnujete sebeobraně v zaměstnání týdně? 

 

Graf č.7: Odpovědi příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního města Prahy, Středočeského 

kraje, Ústeckého kraje, na otázku: „ Kolik hodin věnujete sebeobraně v zaměstnání týdně?“ 
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Z grafu č. 7 vyplývá, (9 dotazovaných příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy se věnuje sebeobraně v zaměstnání do 2 hodin týdně, (7 dotazovaných) 

příslušníků 2 – 4 hodiny týdně a (4 dotazovaní) příslušníci více než 4 hodiny týdně. U 

ZJ Středočeského kraje (9 dotazovaných) příslušníků méně než 2 hodiny týdně, (3 

dotazovaní) příslušníci 2 – 4 hodiny týdně a (8 dotazovaných) příslušníků více než 4 

hodiny týdně. U ZJ Ústeckého kraje (9 dotazovaných) příslušníků méně než 2 hodiny 

týdně, (6 dotazovaných) příslušníků 2 – 4 hodiny týdně, (4 dotazovaní) příslušníci více 

než 4 hodiny týdně.  

                                                                                                                              

Graf č.8: Souhrn odpovědí všech dotazovaných příslušníků ZJ, na otázku č.4 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 8 

vyplývá, že 27 příslušníků věnuje sebeobraně v zaměstnání méně než 2 hodiny týdně, 

17 příslušníků 2 – 4 hodiny týdně a 16 příslušníků více než 4 hodiny týdně. Největší 

část odpověděla, že sebeobrana v zaměstnání odpovídá do 2 výcviku hodin týdně, což je 

podle instruktorů dostačující. 
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Otázka č. 5: Máte pocit, že je výcvik sebeobrany v zaměstnání dostatečný a věnuje 

se mu dostatek výcvikového času? (Budeme vycházet z toho, že minimum je 2 hodiny 

sebeobrany týdně.) 

Graf č.9: Odpovědi příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního města Prahy, Středočeského 

kraje, Ústeckého kraje, na otázku „ Máte pocit, že je výcvik sebeobrany v zaměstnání dostatečný a věnuje 

se mu dostatek výcvikového času?“ 

Z grafu č. 9 vyplývá: z dotazovaných příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy (15 dotazovaných) odpovědělo, že výcvik sebeobrany v zaměstnání považují za 

dostatečný. (5 dotazovaných) příslušníků odpovědělo, ne. U ZJ Středočeského kraje (10 

dotazovaných) odpovědělo, ano, (10 dotazovaných) ne. U ZJ Ústeckého kraje 

odpovědělo (6 dotazovaných) ano, (14 dotazovaných) ne. U ZJ Správy hlavního města 

je stav velice pozitivní, u ZJ Středočeského kraje z hlediska příslušníků z 50% 

hodnoceno pozitivně, z 50 % negativně. U ZJ Ústeckého kraje je stav hodnocen spíše 

negativně. 
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Graf č. 10: Souhrn odpovědí všech dotazovaných příslušníků ZJ, na otázku č.5 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 10 

vyplývá, (31 dotazovaných) příslušníků zodpovědělo kladně. (29 dotazovaných) 

příslušníků odpovědělo, ne. Z větší části převažuje názor, že dotazovaní příslušníci 

považují výcvik za dostatečný. 
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Otázka č.6: Věnujete se sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném čase, 

pokud ano, napište jakému? (Napište činnost vztahující se k úpolovým sportům, 

kterou děláte sami, bez organizačního zastřešení. Např. Chodím s kolegou na žíněnku, 

chodím boxovat do pytle.) 

    

Graf č. 11: Odpovědi příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního města Prahy, Středočeského 

kraje, Ústeckého kraje, na otázku: „Věnujete se sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném čase, 

pokud ano, napište jakému?“ 

Z grafu č. 11 vyplývá, že z dotazovaných příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy (10 dotazovaných) se věnuje sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném 

čase. Ne, odpovědělo (10 dotazovaných). U ZJ Středočeského kraje (13 dotazovaných) 

odpovědělo ano, (7 dotazovaných) ne. U ZJ Ústeckého kraje odpovědělo (14 

dotazovaných) ano, (6 dotazovaných) ne. Většina příslušníků u ZJ Středočeského kraje 

a ZJ Ústeckého kraje se věnuje sebeobraně a úpolovým sportům ve volném čase. ZJ 

Správy hlavního města Prahy (10 dotazovaných) odpovědělo ano, (10 dotazovaných) se 

úpolovým sportům nevěnuje. 
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Graf č. 12: Souhrn odpovědí všech dotazovaných příslušníků ZJ, na otázku č. 6 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 12 

vyplývá, (37 dotazovaných) příslušníku odpovědělo kladně.(23 dotazovaných) 

příslušníků odpověděla, ne. Z větší části se příslušníci věnují sebeobraně a úpolovým 

sportů ve volném čase. 

Graf č. 13: Souhrn úpolových sportů, kterým se věnují příslušníci ZJ ve volném čase 
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V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 13 

vyplývá, (19 dotazovaných) příslušníku se věnuje boxu, (4) judu, (4) boji na zemi, (4) 

Thaiboxu, (3) krav maze, (2) karate, (1) taekwondo. U tohoto grafu je nutno zmínit, že 

jsou příslušníci, kteří se věnují více úpolovým sportům najednou. 

 

  Otázka č.7: Kolik hodin věnujete sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném 

čase týdně? 

 

Graf č. 14: Odpovědi příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního města Prahy, Středočeského 

kraje, Ústeckého kraje, na otázku: „Kolik hodin sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném čase 

týdně?“.  

Z grafu č. 14 vyplývá, (12 dotazovaných) příslušníků ZJ Správy hlavního města 

Prahy se věnuje sebeobraně ve volném čase do 3hodin týdně, (7 dotazovaných) 

příslušníků 3 – 6 hodin týdně a 1 příslušník více než 6 hodin týdně. U ZJ Středočeského 

kraje (13 dotazovaných) příslušníků méně než 3 hodiny týdně, (3 dotazovaní) 

příslušníci 3 – 6 hodiny týdně a (4 dotazovaní) příslušníci více než 6 hodin týdně. U ZJ 

Ústeckého kraje (12 dotazovaných) příslušníků méně než 3 hodiny týdně, (7 

dotazovaných) příslušníků 3 – 6 hodiny týdně, (1 dotazovaný) příslušník více než 6 

hodin týdně.  
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Graf č. 15: Souhrn odpovědí všech dotázaných příslušníků Zásahových jednotek, na otázku č. 7 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 15 

vyplývá, (37 dotazovaných) příslušníků se věnuje sebeobraně a úpolovým sportům ve 

volném čase méně než 3 hodiny týdně, (17 dotazovaných) 3 – 6 hodin týdně a (6 

dotazovaných) příslušníků více než 6 hodin týdně. 

Otázka č.8: Jakému úpolovému sportu pod organizačním zastřešením se ve volném 

čase věnujete? (Registrovaný člen klubu) 
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Graf č.16: Jednotlivé odpovědi a souhrn odpovědí příslušníků Zásahových jednotek – Správa hlavního 

města Prahy, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, na otázku: „ Jakému úpolovému sportu pod 

organizačním zastřešením se ve volném čase věnujete?  

Z grafu č. 16 vyplývá, (4 dotazovaní) příslušníci ZJ Správy hlavního města 

Prahy se věnují úpolovému sportu pod organizačním zastřešením, (16 dotazovaných)se 

nevěnuje žádnému úpolovému sportu. U ZJ Středočeského kraje se (3 dotazovaní) 

příslušníci věnují úpolovým sportům a (17 dotazovaných) ne. U ZJ Ústeckého kraje se 

(7 dotazovaných) příslušníků věnuje úpolovým sportům a (13 dotazovaným) ne. 

V celkovém souhrnu zásahových jednotek se (14 dotazovaných) příslušníků věnuje 

úpolovým sportům a (46 dotazovaných) ne. To shledávám jako negativní poznatek. 

                                                                                                                                        

Graf č.17: Souhrn úpolových sportů, kterým se věnují příslušníci ZJ pod organizačním zastřešením, na 

otázku č.8 

V celkovém souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 17 

vyplývá, (4) z dotazovaných příslušníků se pod organizačním zastřešením věnuje judu, 

(3) boxu, (3) thaiboxu, (2) karate, (1) MMA, (1) taekwondu.  
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Otázka č.9: Věnujete se úpolovým sportů na závodní úrovni? 

 

     

Graf č.18 : Odpovědi příslušníků jednotlivých  ZJ - Správy hlavního města Prahy, Středočeského kraje, 

Ústeckého kraje, na otázku: „ Věnujete se úpolovým sportům na závodní úrovni?“  

         Dle grafu č. 18  dotazovaní příslušníci ZJ Správy hlavního města Prahy 

odpověděli, že (2) z nich se věnují úpolovému sportu na závodní úrovni, (18) z nich se 

nevěnuje žádnému úpolovému sportu na závodní úrovni. U ZJ Středočeského kraje (2) 

příslušníci se věnují a (18) ne. U ZJ Ústeckého kraje se (1) příslušník věnuje úpolovým 

sportům a (19) ne. V celkovém souhrnu zásahových jednotek se (5) příslušníků věnuje 

úpolovým sportům na závodní úrovni a (55) ne.                                                                                                       

                                                                                                                                   

Otázka č. 10: Napište krátký návrh na zlepšení výcviku sebeobrany v zaměstnání 
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Graf č. 19: Odpovědi (není třeba zlepšení, je co zlepšovat) dotazovaných příslušníků ZJ a souhrn 

odpovědí příslušníků ZJ 

Dle grafu č. 19  (14 dotazovaných) příslušníků ZJ Správy hlavního města Prahy 

odpověděli, je spokojeno a neměnili by výcvik sebeobrany, (6 dotazovaných) by výcvik 

zlepšili. U ZJ Středočeského kraje 8 příslušníků by výcvik neměnilo 12 ano. U ZJ 

Ústeckého kraje by 4 příslušníci výcvik nezměnili, 16 ano. V celkovém souhrnu 

zásahových jednotek by 26 příslušníků výcvik neměnili, jsou s ním spokojeni, 34 

příslušníků by výcvik změnili a nepovažují ho za optimální. To shledávám jako 

negativní poznatek. 

Graf č.20: Souhrn odpovědí příslušníků ZJ, na otázku: „ Návrh na zlepšení výcviku sebeobrany v 

zaměstnání 

Celkový souhrn všech tří dotazovaných zásahových jednotek dle grafu č. 20, (26 

dotazovaných) příslušníků je s výcvikem spokojeno, (6 dotazovaných) příslušníků by 

požadovalo více hodin sebeobrany, (5 dotazovaných) příslušníků cvičení s výstrojí, (7 

dotazovaných) příslušníků by požadovalo externí instruktory (odborníky na 

sebeobranu), (2 dotazovaní) z nich trénink s profesionály, (3 dotazovaní) z nich nové 

poznatky, (3 dotazovaní) cvičení s jinými ZJ, (6 dotazovaných) zvýšení taktiky při 

zákrocích, (2dotazovaní) speciální kurzy, (3 dotazovaní) zaměření na donucovací 

prostředky, (4 dotazovaní) nácvik v běžném prostředí a (2 dotazovaní) systematizaci 

výcvikových tréninků. U příslušníků vzniklo několik návrhů na zlepšení výcviku 
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sebeobrany v zaměstnání. Byly vybrány nejčastější odpovědi příslušníků zásahových 

jednotek, které byly zpracovány. 

 

2.5.2  Instruktoři zásahových jednotek 

Dotazník (příloha č. 2) byl určen instruktorům zásahových jednotek, kteří jsou 

v aktivní službě, jsou dlouholetými zkušenými příslušníky zásahových jednotek, se 

zkušeností i ze zahraničních misí. Dotazník obsahoval tři otázky, první z nich byla 

informativního charakteru a dvě další se týkaly výcviku sebeobrany v zaměstnání, jestli 

považují výcvik za dostatečný a kolik hodin sebeobrany zahrnují týdně do výcviku 

příslušníků ZJ a co by ve výcviku sami zlepšili. Dotazníky byly podány ve většině 

případů prostřednictvím vedení zásahových jednotek. 

 

Otázka č. 1: Jak dlouho sloužíte u Zásahové jednotky PČR jako instruktor 

výcviku? 

Graf č. 21: Odpovědi a souhrn odpovědí dotazovaných instruktorů ZJ Správy hlavního města Prahy, 

Středočeského kraje, Ústeckého kraje na otázku: „ Jak dlouho sloužíte u Zásahové jednotky PČR jako 

instruktor?“ 

 

Dle grafu č. 21 dotazovaných instruktorů ZJ Správy hlavního města Prahy, 

slouží u Zásahové jednotky Policie ČR (2) příslušníci v rozmezí 5 – 15 let, (2) 

příslušníci více než 15 let a žádný méně než 5 let. U ZJ Středočeského kraje (1) 
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příslušník méně než 5 let, (2) příslušníci v rozmezí 5 – 15 let, (1) příslušník více než 15 

let. U ZJ Ústeckého kraje (3) příslušníci v rozmezí 5 – 15 let, (1) příslušník více než 15 

let, žádný příslušník méně než 5 let. V celkovém souhrnu odpovědí instruktorů 

zásahových jednotek (1) příslušník slouží u ZJ méně než 5 let, (7) v rozmezí 5 – 15 let a 

(4) více než 15 let. Tato otázka je spíše informativního charakteru. 

Otázka č. 2: Kolik hodin sebeobrany zahrnujete týdně do výcvikového času? Je to 

podle Vás dostatečné? 

           

Graf č. 22: Odpovědi a souhrn odpovědí dotazovaných instruktorů ZJ Správy hlavního města Prahy, 

Středočeského kraje, Ústeckého kraje na otázku:„ Kolik hodin sebeobrany zahrnujete týdně do 

výcvikového času?“ 

Dle grafu č. 22 vyplývá, dotazovaní instruktoři ZJ Správy hlavního města Prahy 

se věnují výcviku sebeobraně v zaměstnání do 2 hodin týdně, 1 instruktor 2 – 3 hodiny 

týdně a 1 instruktor více než 3 hodiny týdně. U ZJ Středočeského kraje 2 instruktoři 

méně než 2 hodiny týdně, 2instruktoři 2 – 3 hodiny týdně a žádný instruktor více než 3 

hodiny. U ZJ Ústeckého kraje je to stejné jako u ZJ Středočeského kraje. V celkovém 

souhrnu odpovědí instruktorů zásahových jednotek. Se  6 instruktorů věnuje sebeobraně 

v zaměstnání méně než 2 hodiny, 5 instruktorů v rozmezí 2 – 3 hodiny a 1 instruktor 

více ne 3 hodiny. 
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Graf č. 23: Odpovědi a souhrn odpovědí dotazovaných instruktorů ZJ Správy hlavního města Prahy, 

Středočeského kraje, Ústeckého kraje na otázku: „ Je to podle Vás dostačující?“ 

Dle grafu č. 23 (3 dotazovaní) instruktoři ZJ Správy hlavního města Prahy 

považují výcvik sebeobrany v zaměstnání za dostatečný. (1) instruktor odpověděl, ne. U 

ZJ Středočeského kraje všichni dotazovaní instruktoři odpověděli shodně, že je výcvik 

dostatečný. U ZJ Ústeckého kraje odpověděli (2) instruktoři ano, (2) instruktoři ne. 

V celkovém souhrnu odpovědí instruktorů zásahových jednotek považují výcvik 

sebeobrany v zaměstnání za dostatečný, (3) nedostačující. Převážná většina se shodla na 

dostačujícím výcviku sebeobrany v zaměstnání. 

Otázka č. 3: V čem si myslíte, že by se koncepce sebeobrany v zaměstnání mohla 

zlepšit?  

 

                                                                                                                                                                          

Graf č. 24: Souhrn odpovědí všech dotazovaných instruktorů ZJ Správy hlavního města Prahy, 

Středočeského kraje, Ústeckého kraje na otázku: „ V čem si myslíte, že by se koncepce sebeobrany 

v zaměstnání mohla zlepšit?“ 
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V celkovém souhrnu všech dotazovaných instruktorů zásahových jednotek 

z grafu č. 24 vyplývá, (2) instruktoři považují výcvik sebeobrany za dostatečný, (3) 

instruktoři by vyžadovali externí instruktory sebeobrany, (2) více hodin, (2) pokládají 

výcvik na dobré úrovni, (1) více financí na výstroj, (2) více zapojení příslušníků ZJ ve 

volném čase, (1) více technických možností a (1) výcvik s dalšími ZJ. U instruktorů 

vzniklo několik návrhů na zlepšení výcviku sebeobrany v zaměstnání. Byly vybrány 

nejčastější odpovědi instruktorů zásahových jednotek, někteří instruktoři navrhli několik 

variant, které byly zpracovány.     

 

2.5.3   Odpovědi na výzkumné otázky 

1) Hodnotí samotní příslušníci zásahových jednotek počet hodin věnovaný výcviku 

sebeobrany jako dostatečný? 

Jak můžeme vidět v grafu č. 9, jediná Zásahová jednotka správy hlavního města 

Prahy odpověděla ve většině dotazovaných, že ano. ZJ Středočeského kraje (10 

dotazovaných) ano, (10 dotazovaných) ne. U ZJ Ústeckého kraje je stav (6) příslušníků, 

kteří považují výcvik sebeobrany za dostatečný a (14), kteří nepovažují, což mě budí 

k zamyšlení. V celkovém součtu všech dotázaných je (31) příslušníků spokojeno 

s časem, který se výcviku věnuje a (29) příslušníků spokojeno není a pokládají výcvik 

za nedostatečný. Může to být i tím, že dotazovaní příslušníci jsou u zásahové jednotky 

krátce, jak vyplynulo z grafu. č. 4 a jsou nadšení pro práci, což znám z vlastní 

zkušenosti. Chtěli bychom se co nejvíce naučit a možná pokládáme, že výcvik 

dostatečný není, ale je nutno vzít v potaz, že výcvik příslušníků zásahových jednotek 

neobsahuje jen sebeobranu, kterou se ve své diplomové práci zabývám, ale je jednou 

částí výcvikových sekcí. Nejvíce času se u zásahových jednotek věnuje taktice, která je 

stěžejním faktorem při ostrých zákrocích. Samozřejmostí je u příslušníka zásahové 

jednotky výborná střelba na různé vzdálenosti. Náročný na čas je výcvik slaňování 

z vrtulníku či výškových budov, které příslušník zásahové jednotky musí také velmi 

dobře ovládat. Myslím si, že oproti jiným útvarům Policie ČR se sebeobraně věnuje 

dostatek času a příslušníci to i potvrdili, i když ne úplně jednoznačně. 

    Odpověď na tuto otázku zní, že příslušníci hodnotí čas věnovaný sebeobraně 

v zaměstnání jako dostatečný. 
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2) Jaký je stav skutečných hodin věnovaných výcviku sebeobrany v zaměstnání 

podle příslušníků a instruktorů zásahových jednotek? 

Dle grafu č. 7 (9 dotazovaných) příslušníků ZJ Správy hlavního města Prahy se 

věnuje sebeobraně v zaměstnání do 2 hodin týdně, (7) příslušníků 2 – 4 hodiny týdně a 

(4) příslušníci více než 4 hodiny týdně. U ZJ Středočeského kraje (9) příslušníků méně 

než 2 hodiny týdně, (3) příslušníci 2 – 4 hodiny týdně a (8) příslušníků více než 4 

hodiny týdně. U ZJ Ústeckého kraje (9) příslušníků méně než 2 hodiny týdně, (6) 

příslušníků 2 – 4 hodiny týdně, (4) příslušníci více než 4 hodiny týdně. V celkovém 

souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 8 vyplývá, že (27 

dotazovaných) příslušníků se věnuje sebeobraně v zaměstnání méně než 2 hodiny týdně, 

(17) příslušníků 2 – 4 hodiny týdně a (16) příslušníků více než 4 hodiny týdně. Největší 

část dotazovaných se shodla na tom, že se věnují sebeobraně v zaměstnání do 2 hodin 

týdně a to se potvrdilo i u instruktorů, kteří výcvik vedou. Není možné odpovědět na 

tuto otázku jednoznačně, protože časté ostré akce, do kterých jsme povoláni, změní 

týdenní koncepci naplánovaných výcviků, včetně sebeobrany. V týdnech bez ostré akce, 

sebeobrana rozhodně nezaostává, vždy je v koncepci zahrnuta. Z vlastní zkušenosti to 

mohu potvrdit a přikláním se k tomu, že čas věnovaný sebeobraně je do dvou hodin 

týdně. Máme mezi sebou závodníky a nadšence, kteří tyto vedené hodiny výcviku 

doplňují o svůj čas v rámci individuální přípravy v zaměstnání, proto v odpovědích 

zmínili, že se věnují výcviku sebeobrany více než dvě hodiny týdně. Což se u aktivního 

příslušníka zásahové jednotky očekává. Instruktoři se přiklánějí k tomu, že by každý 

měl na sobě pracovat i sám a nespoléhat se jen na výcvik zahrnutý do týdenní koncepce. 

Volný čas nebo čas v zaměstnání v rámci individuální přípravy se tomu nabízí. 

Prostorami i vybavením, každá zásahová jednotka disponuje. Je na každém z nás, jak 

k tomu budeme přistupovat. Podle zkušených instruktorů a konceptů tělesné přípravy, je 

čas vymezený na sebeobranu do dvou hodin týdně dostatečný. Shodli se na tom i 

příslušníci zásahových jednotek. 

    Odpověď na tuto otázku zní, že se výcviku sebeobrany v zaměstnání v zásahových 

jednotkách věnuje většina dotazovaných do dvou hodin týdně. 

3) Kolik z dotázaných příslušníků se věnuje sebeobraně či úpolovým sportům ve 

volném čase? 
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Dle grafu č. 11 (10 dotazovaných) příslušníků ZJ Správy hlavního města Prahy, 

se věnuje sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném čase. (10) příslušníků 

odpovědělo, ne. U ZJ Středočeského kraje (13 dotazovaných) odpovědělo, ano, (7) ne. 

U ZJ Ústeckého kraje odpovědělo (14 dotazovaných) ano, (6) ne. Většina příslušníků u 

ZJ Středočeského kraje a ZJ Ústeckého kraje se věnuje sebeobraně a úpolovým sportům 

ve volném čase. ZJ Správy hlavního města Prahy (10 dotazovaných) odpovědělo, ano, 

(10 dotazovaných) se ve volném čase úpolovým sportům nevěnuje. V celkovém 

souhrnu všech tří dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 12 vyplývá, (37 

dotazovaných) příslušníků zodpovědělo kladně. (23) příslušníků odpověděla, ne. Z větší 

části se příslušníci věnují sebeobraně a úpolovým sportů ve volném čase. To shledávám 

jako pozitivní faktor. Tuto odpověď jsem očekával, protože z vlastní zkušenosti mohu 

potvrdit, že většina mých kolegů má k sebeobraně a úpolovým sportům kladný vztah. 

Věnují se jim ve volném čase aktivně nebo si je alespoň vyzkoušeli. Je pár jedinců, kteří 

se věnují sebeobraně jen v rámci výcviku ze strany zásahové jednotky, protože ji 

považují za dostačující a na dobré úrovni. Můžeme konstatovat, že každý člen zásahové 

jednotky má zkušenosti s bojem a sebeobranou. Já sám jsem aktivním členem v rámci 

zastřešení Judo Club Kadaň a své poznatky používám a předávám v rámci výcviku 

sebeobrany v zaměstnání.  

    Odpověď na tuto otázku zní, že se ve volném čase věnuje sebeobraně a úpolovým 

sportům 37 z 60-ti dotazovaných příslušníků, což je převážná většina dotazovaných. 

 

4) V čem se nejčastěji shodují příslušníci a instruktoři zásahových jednotek PČR 

ve zlepšení konceptu výcviku sebeobrany v zaměstnání? 

Dle grafu č. 19 (14 dotazovaných) příslušníků ZJ Správy hlavního města Prahy 

je spokojeno a neměnili by výcvik sebeobrany, (6 dotazovaných) by výcvik zlepšili. U 

ZJ Středočeského kraje (8 dotazovaných) příslušníků by výcvik neměnilo, (12) ano. U 

ZJ Ústeckého kraje by (4 dotazovaní) příslušníci výcvik nezměnili, (16) ano. 

V celkovém souhrnu zásahových jednotek by (26 dotazovaných) příslušníků výcvik 

neměnili, jsou s ním spokojeni, (34) příslušníků by výcvik změnili a nepovažují ho za 

optimální. To shledávám jako negativní poznatek. V celkovém souhrnu všech tří 

dotazovaných zásahových jednotek z grafu č. 20 vyplývá, že (26 dotazovaných) 

příslušníků je s výcvikem spokojeno, (6) příslušníků by požadovalo více hodin 
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sebeobrany, (5) příslušníků cvičení s výstrojí, (7) příslušníků by požadovalo externí 

instruktory (odborníky na sebeobranu), (2) z nich trénink s profesionály, (3) z nich nové 

poznatky, (3) cvičení s jinými ZJ, (6) zvýšení taktiky při zákrocích, (2) speciální kurzy, 

(3) zaměření na donucovací prostředky, (4) nácvik v běžném prostředí a (2) 

systematizaci výcvikových tréninků. U dotazovaných příslušníků vzniklo několik 

návrhů na zlepšení výcviku sebeobrany v zaměstnání. Byly vybrány nejčastější 

odpovědi příslušníků zásahových jednotek, které byly zpracovány. V celkovém souhrnu 

všech dotazovaných instruktorů zásahových jednotek z grafu č. 24 vyplývá, že (2) 

instruktoři považují výcvik sebeobrany za dostatečný, (3) instruktoři by vyžadovali 

externí instruktory sebeobrany, (2) více hodin, (2) pokládají výcvik na dobré úrovni, (1) 

více financí na výstroj, (2) více zapojení příslušníků ZJ ve volném čase, (1) více 

technických možností a (1) výcvik s dalšími ZJ. U dotazovaných instruktorů vzniklo 

několik návrhů na zlepšení výcviku sebeobrany v zaměstnání. Byly vybrány nejčastější 

odpovědi instruktorů zásahových jednotek, někteří poznamenali několik variant, které 

byly zpracovány. Tato otázka byla složitá, názory se hodně rozcházely. Vybral jsem 

nejčastěji shodné odpovědi. Dotazovaní příslušníci a instruktoři ZJ se často shodovali, 

že výcvik sebeobrany je dostačující a nic by neměnili (jsou spokojeni). Můj názor se 

s nimi shoduje. Externí instruktoři sebeobrany byla nejčastější odpověď, bohužel 

spolupráce je minimální. Tento problém vidím hlavně ve financích, které Policie ČR 

nemůže poskytnout. Někteří příslušníci zásahových jednotek si domlouvají tuto 

spolupráci na vlastní náklady. Více času věnovaný výcviku sebeobrany nabourávají 

další plánované výcviky, které jsem již zmínil v odpovědi č. 1, nutné k této profesi a 

samozřejmě předně ostré akce. Spolupráce s jinými ZJ bohužel moc neprobíhá. Je to 

dané nárůstem kriminality a tím více ostrých akcí, což vypovídají statistiky. Tento fakt 

ubírá nejen samotnému výcviku, ale i spolupráci s jinými ZJ. Je to náročné i z hlediska 

plánování, protože ZJ je připravena na své základně nebo v blízkém okolí tak, aby byla 

schopna téměř okamžitě reagovat na zavolání do ostré akce. Sice se každoročně 

pořádají společná cvičení, ale týkají se speciálně odstřelovačů, potápěčů, pyrotechniků a 

vyjednavačů.  

Odpověď na tuto otázku zní, nejčastější shoda u příslušníků a instruktorů 

v návrhu na zlepšení konceptu sebeobrany v zaměstnání byla v požadavku na externí 

instruktory, více času věnovaného výcviku sebeobrany a spolupráce s jinými ZJ. 
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ZÁVĚR 

    Ve své diplomové práci jsem se zabýval členy a instruktory zásahových jednotek 

PČR, jmenovitě Zásahovou jednotkou Správy hlavního města Prahy, Zásahovou 

jednotkou Správy Středočeského kraje a Zásahovou jednotkou Správy Ústeckého kraje 

a výcviku sebeobrany v zaměstnání. V teoretické části jsem nahlédnul do historie 

vzniku speciálních zásahových jednotek působících na území České republiky. Popsal 

jsem náročnost výběrového řízení a následné výcviky taktiky, střelecké přípravy, práci 

ve výškách a nad volnou hloubkou. V další části jsem se zabýval výcvikem tělesné 

přípravy a sebeobrany.  Poté jsem popisoval jednotlivé specializace, kterými disponuje 

každá zásahová jednotka Policie ČR (odstřelovač, potapěč, pyrotechnik, vyjednavač). 

Další část teoretických poznatků bylo věnováno výstroji a výzbroji zásahových 

jednotek. Výčet výstroje a výzbroje by byl daleko obsáhlejší, ale to není součástí této 

diplomové práce. Vybral jsem proto jen ty základní a nejpoužívanější zbraně a 

prostředky, kterými zásahové jednotky disponují a používají. V druhé části teorie této 

práce jsem se zabýval pojmy sebeobrana, historií a současností výcviku sebeobrany a 

tělesných cvičení zásahových jednotek PČR, vymezením pojmů úpoly a jejich 

členěním, terminologické vymezení bojových aktivit, historií a základy bojových umění 

a okolnostmi vylučující protiprávnost. 

    Ve výzkumné části mě zajímalo, jak část výcviku sebeobrany probíhá i v jiných 

zásahových jednotkách, konkrétně Zásahové jednotky Správy hlavního města Prahy a 

Zásahové jednotky Správy Ústeckého kraje a mé „domovské“ Zásahové jednotky 

Správy Středočeského kraje. Kolik časového fondu se sebeobraně a úpolovým sportům 

věnuje ve výcviku a jak hodnotí tento systém samotní příslušníci a instruktoři 

jednotlivých zásahových jednotek. Dále jsem se zajímal o to, co by příslušníci sami 

zlepšili, v čem vidí nedostatky, zda jim výcvik připadá dostatečný a jak je tomu 

skutečně v reálu výcviku. A v neposlední řadě, kolik příslušníků se věnuje sebeobraně a 

úpolovým sportů ve volném čase. Zabýval jsem se i otázkami zodpovězené 

dlouholetými instruktory, jak probíhá jejich výcvik a jakou skutečnou dotaci věnují 

sebeobraně. 

Na základě vyhodnocení odpovědí z dotazníků můžu zodpovědět tyto výzkumné 

otázky: 
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1) Hodnotí samotní příslušníci zásahových jednotek počet hodin věnovaný ve 

výcviku sebeobrany jako dostatečný? 

Příslušníci hodnotí čas věnovaný sebeobraně v zaměstnání jako 

dostatečný. 

 

2) Jaký je stav skutečných hodin věnovaných výcviku sebeobrany v zaměstnání 

podle příslušníků a instruktorů zásahových jednotek? 

Výcviku sebeobrany se v zaměstnání v zásahových jednotkách věnuje 

převážná většina do dvou hodin týdně. 

 

3) Kolik z dotázaných příslušníků se věnuje sebeobraně či úpolových sportům ve 

volném čase? 

Ve volném čase se věnuje sebeobraně a úpolovým sportům 37 

z dotazovaných příslušníků, což je převážná většina dotazovaných. 

 

4) V čem se nejčastěji shodují příslušníci a instruktoři zásahových jednotek ve 

zlepšení konceptu výcviku sebeobrany v zaměstnání? 

 Nejčastější shoda u příslušníků a instruktorů v návrhu na zlepšení konceptu  

sebeobrany v zaměstnání byla v požadavku na externí instruktory, více času 

věnovaného výcviku sebeobrany a spolupráce s jinými ZJ. 

 

 Odpovědi a následné vyhodnocení výsledků na výzkumné otázky, které byly 

předmětem zkoumání, mě příjemně překvapily, protože jsem tento výsledek tipoval. 

Z výsledků vyplývá, že většina příslušníků se sebeobraně věnuje i ve volném čase a 

nespoléhá se jen na výcvik ze strany zásahových jednotek. Většina dotazovaných 

příslušníků a instruktorů se shodli, že časová dotace sebeobrany ve výcviku je do dvou 

hodin týdně, což odpovídá standardům a konceptům výcviku zásahových jednotek. 

Potvrdilo se to ve všech zásahových jednotkách. Z hlediska profesionálních instruktorů 

je to čas dostačující a nakonec to potvrdili i samotní příslušníci, že jim tento čas připadá 

jako dostatečný. U konceptů zlepšení výcviku sebeobrany v zaměstnání se příslušníci a 

instruktoři nejčastěji shodovali v požadavku na externí profesionální instruktory, ale jak 

už jsem zmiňoval výše, nedostatek peněž u Policie ČR tomu brání. Myslím si, že by se 
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mělo ve fondech na tuto činnost najít peněžní částky, protože by to výcvik sebeobrany 

zlepšilo. Máme profesionální instruktory, kteří ale musí vést všechny výcviky, nemáme 

vyčleněny jen instruktory sebeobrany, a tak jsme stále v uzavřeném kruhu a nedostává 

se nám novinek a vylepšení, pokud tito instruktoři se sami někde nevzdělávají a 

nerozšiřují si nové poznatky. Proto je na samotných příslušnících, jak ve volném čase 

přistupují ke svému sebevzdělávání potřebě rozšířit svou působnost sebeobrany. 

    Více času, druhá nejpočetnější odpověď je dána tím, že už více času na sebeobranu 

nezbývá. Je to pochopitelné, protože příslušník zásahové jednotky musí ovládat všechny 

důležité oblasti pro zákrok. Samozřejmostí je výborná střelba a alfa omega výcviku je 

taktika. Taktika vstupu do budov, bytů, vlaků, autobusů, ale i nepřístupných a často 

velice nebezpečných míst. Práce ve výškách je další činností, kterou příslušník ZJ musí 

ovládat. Všechny oblasti výcviku jsou náročné na čas, protože jej příslušníci musejí 

ovládat téměř automaticky na 100%, vždy totiž při ostré akci spoléhají jeden na druhého 

a sami na sebe. Sebeobrana je důležitá součást, proto jsem se jí věnoval ve své 

diplomové práci. I když se pracuje v týmu a při ostré akci se jde minimálně ve dvou 

příslušnících do místnosti, může se stát situace, kdy se příslušník musí umět bránit. 

Zbraň požíváme jen v krajní nouzi, takže poutání a zpacifikování nebezpečných 

pachatelů, proti kterým zásahová jednotka zakročuje, probíhá pomocí hmatů a chvatů. 

Je tedy důležité, aby každý příslušník znal a měl osvojené alespoň základy sebeobrany. 

   Tato diplomová práce mi přinesla řadu poznatků, rozšířil jsem si vědomí o historii 

vzniku speciálních zásahových jednotek, historii bojových umění a sebeobrany a zjistil 

jsem, jak vnímají situaci výcviku sebeobrany samotní příslušníci a instruktoři 

zásahových jednotek. 

Práce příslušníka Zásahové jednotky je posláním, ne zaměstnáním. Mně se splnil 

sen, po kterém jsem toužil od základní školy. Tato práce má svá rizika, ale i krásné 

zážitky. Máme čest proniknout do tajů výcviku zásahových jednotek a při samotné akci 

tyto zkušenosti použít. Každá akce je riziková, o to větší radost máme, když akce 

dopadne více než na výbornou. Jsme v podstatě závislí jeden na druhého. Nejsme jen 

kolegové v zaměstnání, ale hlavně přátelé v osobním životě. 

 Jsme parta chlapů, kteří si splnili sen, spojený s posláním „zachraňovat životy“. 
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Resumé 

Má diplomová práce se zabývá sebeobranou příslušníků Zásahových jednotek 

Policie ČR. Hlavním cílem práce bylo zjistit, kolik hodin se věnuje sebeobraně 

v zaměstnání a jestli je současný stav výcviku pro samotné příslušníky dostatečný. 

Dále to, jestli se příslušníci věnují sebeobraně a úpolovým sportům a co by ve 

výcviku zlepšili. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a 

výzkumnou. 

V teoretické části jsem se zabýval a popsal historii vzniku speciálních 

zásahových jednotek působících na území České republiky, popsal náročné 

výběrové řízení, dále výcvikem taktiky, střeleckou přípravou, prací ve výškách a 

nad volnou hloubkou, výcvikem tělesné přípravy a sebeobrany. Dále jsem se 

zabýval jednotlivými specializacemi, kterými disponuje každá zásahová jednotka 

Policie ČR a základními pojmy a historií sebeobrany a okolnostmi vylučující 

protiprávnost. 

    Cílem výzkumné části bylo zjistit skutečný stav dotovaných hodin věnovaný 

sebeobraně v zaměstnání a názory příslušníků a instruktorů na výcvik vztahující se k 

sebeobraně za pomoci vypracovaných dotazníkového šetření. Další úkol byl 

vyhodnotit dotazníky příslušníků a instruktorů a porovnat shodu, jak u jednotlivých 

zásahových jednotek, tak v celkovém souhrnu všech dotazovaných. 

 

 

Summary 

  My thesis deals with self-defense officials in the operational units of the Police. 

The main objective was to determine how many hours are devoted to self-defense in 

employment and whether the current state of training for members themselves 

sufficient. Furthermore, whether they are members of self-defense, engaged and 

úpolovým sports and what the training improved. The thesis is divided into two 

parts, theory and research. 

. In the theoretical part I dealt with and described the history of the special 

intervention units operating in the Czech Republic, described the difficult selection 
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process, as well as training tactics, firearms training, working at height and rescue, 

training, physical training and self defense. I also dealt with different 

specializations, each of which has a SWAT team police and the basic concepts and 

history of self-defense and the circumstances excluding illegality. 

    The aim of the research was to determine the real state of subsidized hours 

devoted to self-defense in employment and the views of members and instructors for 

training related to self-defense developed with the help of questionnaires. Another 

task was to evaluate the questionnaires of members and instructors and compare the 

consensus, both for individual intervention units and the aggregate of all 

respondents.   
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Příloha č. 1 

Dotazník 

Pro příslušníky zásahové jednotky PČR 

 

1) Jak dlouho sloužíte u PČR? 

 

2) Jak dlouho sloužíte u zásahové jednotky PČR? 

 

3) Pociťujete nárůst výcviku sebeobrany po nástupu k zásahové jednotce? 

 

4) Kolik hodin věnujete sebeobraně v zaměstnání týdně? 

 

5) Máte pocit, že je výcvik sebeobrany v zaměstnání dostatečný a věnuje se mu dostatek 

výcvikového času?(Budeme vycházet z toho, že minimum je 2h sebeobrany týdně) 

 

6) Věnujete se sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném čase? Pokud ano, napište 

jakému. (Napište i činnost vztahující se k úpolovým sportům, kterou děláte sami, bez 

organizačního zastřešení. Např. Chodím s kolegou na žíněnku, chodím boxovat do 

pytle….) 

 

7) Kolik hodin věnujete sebeobraně nebo úpolovým sportům ve volném čase týdně?  
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8) Jakému úpolovému sportu pod organizačním zastřešením se ve volném čase 

věnujete?     (Registrovaný člen klubu.) 

 

9) Věnujete se úpolovým sportům na závodní úrovni? 

 

10) Napište krátký návrh na zlepšení výcviku sebeobrany v zaměstnání. 
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Příloha č. 2 

Dotazník 

Pro instruktory zásahových jednotek PČR 

 

1) Jak dlouho sloužíte u zásahové jednotky PČR jako instruktor výcviku? 

 

2) Kolik hodin sebeobrany zahrnujete týdně do výcvikového času? Je to podle Vás 

dostatečné? 

 

3) V čem si myslíte, že by se koncepce sebeobrany v zaměstnání mohla zlepšit? 

 

 

 


