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Úvod
O sebeobraně bylo již napsáno mnoho různých publikací. Lidské dějiny jsou protkány násilím a válkami.
Vždy tu byl někdo, kdo si chtěl násilím vzít majetek toho druhého. Ten byl tímto jednáním se bránit,
pokud chtěl přežít. Tyto střety, se odehrávaly a odehrávají jak beze zbraní, tak i za jejich použití.
Z historie se můžeme poučit o tom, co vše byl a je schopen člověk proti člověku vymyslet a vyrobit.
V rámci boje ať se jedná o boj beze zbraní, ale i s nimi jsou známé systémy, které byly vyvinuty
již před tisíci lety. Tyto systémy jsou známy pod všeobecným názvem bojová umění. Bojová umění se
vyučují v rámci dodržování určitých tradic, společně s filozofickými náhledy na život. Je zde dodržována
a ctěna hierarchie mezi žáky, instruktory a mistry.
V dnešní moderní době vznikají nové bojové systémy vycházející ze starých umění. Jejich tvůrci
již tolik nelpí na filozofii a tradicích, naopak od nich upouštějí. Vzhledem k tomu, že se jedná o
systémy,

které

vznikly

v posledních

letech,

jsou

tyto

systémy

obohaceny

o zručnost zacházení s nejmodernějšími zbraněmi. Součástí tréninku bývá nezřídka kdy ostrá střelba.
Jedno mají ale společné, téměř vždy se jedná o obranu proti nějakému útoku, u kterého již začala
obrana na fyzické úrovni. Při četbě jakékoliv knihy napsané o bojovém umění vždy dojdeme ke kapitole,
která

pojednává

o

tom,

že

největším

uměním

pravého

bojovníka

je

tzv. „umění boje bez boje“, neboli jak se boji vyhnout. Takový mistr i přes svůj mnohaletý trénink,
schopnosti a dovednosti je na takové mentální úrovni, že nemá potřebu své mistrovství dokazovat v boji
se slabším a nepřipraveným protivníkem.
Sebeobraně v našem pojetí předchází konfliktní situace, ne každá konfliktní situace musí být
bezpodmínečně řešena fyzicky a za použití násilí. Při použití správného postupu lze vyřešit tuto situaci
verbálně (slovně), kdy k fyzickému kontaktu nemusí vůbec dojít. Tento postup se nazývá verbální
sebeobrana, která je poměrně mladou složkou sebeobrany a bývá často opomíjena. K velké škodě všech
zúčastněných.
Po celém světě se problematikou sebeobrany zabývá velké množství škol, oddílů a komunit.
Většina z nich učí své žáky pouze reagovat na napadení, zaměřují se na fyzický trénink, správné zvládnutí
a zažití sebeobranných vzorců, otužování úderových ploch a správnému provádění technik.
Dle našeho názoru, a to se snažíme v rámci našeho projektu prosadit, by měla být minimálně stejná část
tréninku možná i větší věnována psychice agresora (protivníka) a komunikace s ním.
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Rozdělení sebeobrany

Sebeobranu lze rozdělit dle hlavní cílové skupiny do dvou základních druhů. Vzhledem k tomu, že je
sebeobrana důležitou součástí některých profesí, dělí se na:
1. Sebeobrana osobní
2. Sebeobrana profesní
Osobní sebeobrana je určena pro širokou veřejnost, není důležitý věk, pohlaví ani fyzická kondice,
začít navštěvovat různé kurzy může prakticky každý.
Profesní sebeobrana je naopak určena jen pro ty, kteří se v rámci přípravy na své povolání, musí
naučit principy sebeobrany a pravidelně se v nich zdokonalovat. Profesní sebeobranu lze dále rozdělit na
sebeobranu pro bezpečnostní složky, ozbrojené složky a ostatní profese.

Sebeobrana z pohledu práva
Správné pochopení právních základů sebeobrany je nezbytným předpokladem pro její úspěšné použití
v rámci povolání, kdy se nelze z profesních důvodů vyhnout konfliktním situacím. Z tohoto pohledu je
nutný všeobecný přehled zejména:


Ústava ČR a LZPS (Listina základních práv a svobod)



Trestního zákona

Ústavní právo je nejvýznamnějším právním odvětvím systému práva České republiky. Je základní
jednotkou celého právního řádu ČR. Ústavní zákony mají nejvyšší právní sílu. Ústavní právo je právním
odvětvím, které je tvořené systémem právních norem regulujících společenské vztahy, které mají základní
význam pro český stát a českou společnost.
Z předmětu právní úpravy vyplývá, proč je ústavní právo nejvýznamnějším právním odvětvím a
současně východiskem všech dalších odvětví systému práva ČR bez ohledu na jejich povahu.
Ústavní právo je společně s trestním právem hmotným, trestním právem procesním, správním
právem, finančním právem a mnoha dalšími odvětvími, součástí veřejného práva.
Ústavní právo představuje východisko i pro odvětví práva soukromého (např. občanského práva
hmotného, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva). Normy ústavního práva upravují
základy právního postavení jednotlivce a jsou východiskem pro úpravu např. vlastnictví, obchodních
společností, rodiny, manželství, zaměstnání apod.
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Trestní zákon
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TRESTNÍ ZÁKON
Každý člen společnosti si musí uvědomovat, jak se smí chovat, a co si může vůči ostatním členům
společnosti dovolit. Neznalost zákona neomlouvá. Ten, komu společnost dala určitá oprávnění zasahovat
do práv jiných jejích členů (oprávnění, pravomoc), je daleko přísněji posuzován, oproti běžnému občanu
a podle toho, jak se chová a jak dodržuje zákon, je posuzován nejen on sám, ale také orgán veřejné
správy, který zastupuje. Aby společnost fungovala v souladu s právním řádem, který si vytvořila, je
nutné, aby ten, kdo vykonává pravomoc, znal svá práva a především své povinnosti.
Trestní právo je odvětvím veřejného práva. Je to právo ochraňující práva a oprávněné zájmy
fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení ČR před trestnými činy. Trestněprávní
ochrana závisí na tom, jakým způsobem trestní právo určí, které ze společensky škodlivých činů jsou
trestné a také stanovuje tresty za jejich spáchání.
Trestní právo hmotné, je předmětem úpravy trestního zákoníku. Uplatňuje se prostřednictvím
trestního práva procesního.
Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení o konkrétních
spáchaných trestních činech tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona
spravedlivě potrestáni.
Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla stanovena zákonem dříve, než byl spáchán (§ 1).
Trestný čin, přečin a zločin
Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky
uvedené v zákoně. K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestná zákon výslovně, že
postačí zavinění z nedbalosti.
Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny:


Přečin

- všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestní činy, na něž
trestní zákon stanoví trest odnětí svobody v horní hranici trestní sazby do pěti let.



Zločiny

- všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny.
Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví
trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně deset let.
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Okolnosti vylučující protiprávnost činu
Pojem okolnosti vylučující protiprávnost označuje zákonem přesně specifikované případy, kdy určité
jednání vykazující znaky trestného činu, nemůže být takto posuzováno. Chybí společenská škodlivost
takového jednání, naopak jej lze považovat za společensky velmi potřebné.
Jedná se o tyto případy:


Krajní nouze (§ 28 tr. zákona)



Nutná obrana (§ 29 tr. zákona)



Svolení poškozeného (§ 30 tr. zákona)



Přípustné riziko (§ 31 tr. zákona)



Oprávněné použití zbraně (§ 32 tr. zákona)

Krajní nouze
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem,
není trestný činem“.
„Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo
způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten,
komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet“1.

Nutná obrana
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto
zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu
útoku“.2

1
2

§ 28 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník
§14 zákona č. 141/1961 Sb. Trestní řád
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Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí
Podmínkou nutné obrany je hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, podmínkou
krajní nouze je nebezpečí hrozící tomuto zájmu.
Při jednání v nutné obraně se způsobí újma útočníkovi samému, kdežto při krajní nouzi
komukoliv, mnohdy i tomu, kdo nebezpečí způsobil.
Činem v nutné obraně je proto přípustné způsobit i závažnější následek, než jaký hrozil útokem.
Činem v krajní nouzi lze způsobit zásadně jen méně závažný následek než ten, který by nastal.
V případě krajné nouze je nutno hledat způsoby, jak za daných okolností nebezpečí odvrátit (např.
vyhnout se mu útěkem), u nutné obrany tomu tak není.
Jsou-li splněny podmínky nutné obrany a krajní nouze podle trestního zákona, ten, kdo brání,
nenese odpovědnost za škodu vzniklou tímto jednáním.

Oprávnění použít zbraně
„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených zvláštními právními předpisy“3.
Toto ustanovení odkazuje na další právní předpisy, jako je zákon O policii ČR č. 283/1991 Sb.,
zákon O obecní policii č. 553/91 Sb. a další. Podstata spočívá v tom, že pokud je zbraň použita v souladu
s ustanovením těchto zákonů nejedná se o trestný čin. Použití zbraně je dále zákonem upraveno pro
příslušníky celní stráže, bezpečnostní informační služby a justiční stráže.
Taktické myšlení při konfliktní situaci
Základen taktického myšlení jsou dvě základní mentální funkce:
1. přijímat informace
2. zpracovávat informace
Výsledkem taktického myšlení je volba optimálního řešení.
Během taktického myšlení dochází k vizualizaci (představě) konkrétní situace, kdy se na základě
analýzy a syntézy (hodnocení, srovnávání) přijatých informací formuje efektivní řešení konkrétní
konfliktní situace. Vznikají řetězce, které jsou založeny na technické dovednosti, fyzické a psychické
kondici. Výsledkem jsou určité vzorce – taktické postupy, které se dále zpevňuji výcvikem a praxí.

3

§32 zákona č. 141/1961 Sb. Trestní řád
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Taktické jednání


racionální analýza situace,



jistá míra předvídání a odhad sil protivníka,



dobré hospodaření s vlastními silami,



účelné využití všech dostupných zákonných obranných prostředků a sebeobranných technik,



efektivní spolupráce s okolím nebo součinnost v rámci integrovaného sytému.

Taktické zkušenosti
S přibývajícím počtem vyřešených konfliktních situací se znalosti a zkušenosti prohlubují a rozšiřují.
Aplikováním již získaných zkušeností do denní praxe vzniká základ pro dobré vnímání, předvídání
(anticipaci) a jednání konfliktních osob, rychlost rozhodování. Získané taktické a technické zkušenosti je
nutné dále rozvíjet a rozšiřovat, mělo by se tak dít úměrně věkovým a individuálním dispozicím jedince.

Taktický a technický rozvoj
Vzdělávání v oblasti řešení konfliktních situací je zajišťováno odbornými semináři, kurzy nebo
přednáškami. Doporučuje se studovat verbální a nonverbální techniky komunikace, psychologické
zvláštnosti vyjednávání a ovlivňování, rétorika a v neposlední řadě sebeobranné techniky a možnosti
využití předmětů denní potřeby v rámci sebeobrany.
Bohužel ne každou konfliktní situaci lze vyřešit na základě prevence a předcházení konfliktu. Pro
zaměstnance vykonávající povolání, kde není možné od konfliktu jednoduše utéct, je nezbytné, aby
ovládali obě možnosti řešení konfliktní situace. Pro rozvoj získaných dovedností je potřeba aby zvládali
aplikovat naučené dovednosti v modelových situacích a následně při výkonu svého povolání.

Když selže nonverbální a verbální přístup
Když dojde k tomu, že si agresor opravdu nedá říct a fyzicky napadne pracovníka (hasiče, hospodského,
revizora atd.) dochází k řešení konfliktní situace bojem – sebeobrana.
Princip sebeobrany resp. veškeré bojové situace jsou zobrazeny na obr. č. 1. Schéma bojových situací.
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Taktické jednání v této situaci by mělo vést k ovlivnění agresora, psychicky ho rozhodit a přimět
jej k činnosti vhodné pro vlastní obranu. Vnutit mu svůj způsob boje.
Možnosti taktického jednání:
1. Odvedení pozornosti útočníka,
2. Vyprovokování útočníka k akci,
3. Vnucení vlastního způsobu boje,
4. Mentální tlak.

Minimalizace konfliktu
Průběh reakce obránce při zjištění aktuálního nebezpečí:
1. Vnímání
vidím, slyším, cítím – celková situace je prozatím nejasná.
2. Rozeznávání
rozeznání konkrétního nebezpečí – asociace konkretizace.
3. Rozhodnutí
na základě zkušeností a poznatků.
4. Realizace rozhodnutí
motorická a technicko-taktická reakce odpovídající fyzické a psychické kondici obránce.
5. Úspěch
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Obr. Schéma bojových situací
1. konfliktní situace

2. Bojová
situace
3. Sebeobranná
situace
4. Střetný
boj
5. Podle taktických
zásad

10. Po taktické
chybě

6. Minimální riziko
pro obránce
11. Vyřazení
obránce z boje
7. Útočník je
neozbrojen

13. Přepad
prováděný
útočníkem

12. Rizikové
zahájení
pro obránce

14. Úchop
za oděv

15. Úchop za
paže

21. Útočná
situace

22. Situační
přepad
20. Vyřazení
obránce
z boje
23. Podle
taktických
zásad

24. Vyřazení
z boje

9. Boj proti skupině
16. Úchop za
vlasy

8. Útočník je
ozbrojen:
- bodná zbraň
- sečná zbraň
- střelná zbraň

17. Obejmutí
18. Škrcení,
rdoušení

19. Mimopostojový boj
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25. Znehybnění

Obr. č. 1 Vývoj sebeobranné situace
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Praktický
výcvik
sebeobrany
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PRAKTICKÝ VÝCVIK SEBEOBRANY
Praktický výcvik nejen v sebeobraně bývá založen na rozvoji modelové situace. Uměle vytvořená situace
musí vytvořit prostředí, které maximálně odpovídá realitě. Praktický výcvik vhodných modelových
situací přispívá značnou mírou k pochopení sebeobrany.
V rámci našeho projektu budou modelové situace procvičovány ve dvou fázích:
a) řešení situace nonverbálně a verbálně (asertivita),
b) přechod v řešení situace bojem (sebeobrana),
c) z hlediska správného a špatného zvládnutí situace.
Při nácviku jednotlivých modelových situací zejména při sebeobraně, je třeba dbát na to, aby
jednotlivé fáze nácviku byly prováděny volně a pomalu. Teprve po zvládnutí jednotlivých technik, je
možné zvyšovat nasazení obou účastníků (obránce a útočníka). Je nezbytné, naučit obránce využít jeho
mentální a fyzický potenciál na maximum. Obránce musí být schopen reagovat okamžitě i ve složitých
podmínkách (stísněné prostředí, nepohodlí pracovního oděvu nebo jiný dis komfort).
Důležité je zvládnutí přechodu z neefektivní verbální obrany do obrany fyzické. Tzn. včas rozpoznat
zvyšující se míru agrese útočníka a naučit se odpovědět na ní v jejím samém počátku s maximálním
nasazením.
Dále je nutné naučit se respektovat specifické podmínky dané prostředím, ve kterém ke konfliktní
situaci dochází. Proto je nutné procvičovat modulové situace jak v prostředí exteriéru tak interiéru.


Exteriér – z metodického hlediska je vhodné pro začátek využít výhody rovné plochy
v tělocvičně, nebo travnatý povrch hřiště nebo louky. Zejména z hlediska bezpečnostních ale i
psychologických (odstranění strachu).



Interiér – výcvik klade zvýšené nároky na prostorovou orientaci a na proces adaptability
(přizpůsobení se) nejen útočníkovi, ale i podmínkám okolí. Během akce nesmí být ohroženo
zdraví obránce ani ostatních nezúčastněných osob a minimalizovány škody na majetku.

Všeobecně platí zásada, že čím více modelových situací si v rámci výcviku procvičujete, tím víc stoupá
sebevědomí potencionálních obránců. Naopak čím delší je prodleva mezi jednotlivými nácviky nebo
praktickým cvičením, klesá míra jejich připravenosti na zvládnutí konfliktní situace.
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Obranné prostředky
„Nikdo není neporazitelný“, to je hlavní motto této kapitoly.
Hlavním smyslem použití obranných a ochranných prostředků je obrana proti útoku. Za použití
těchto prostředků je obránce schopen odvrátit útok daleko silnějšího útočníka, aniž by došlo k újmě na
zdraví či na životě. Správná volba obranného prostředku, znalost jeho použití a sebejisté vystupování
obránce zvyšují jeho šanci na úspěšné vyřešení konfliktní situace. V mnoha případech sebejisté
vystupování obránce, který důrazně a přesvědčivě zachází s obranným prostředkem, zapůsobí na
psychiku útočníka a mnohé útoky jsou zastaveny ještě ve stádiu jejich vzniku. Je to dobrý prostředek
prevence.
Obranné prostředky jejich nošení a nákup není v ČR vázáno ani omezováno zákonem. Každý
občan starší 15 ti let si je může koupit a nosit u sebe. Je to samozřejmě oboustranné, protože i agresor se
může takto beztrestně ozbrojit.
Pro účely našich kurzů je nutné správně pochopit smysl použití jakéhokoliv prostředku běžné
denní potřeby nebo pomůcek pro výkon povolání. Dobře použitý stetoskop v rukách člena rychlé
záchranné služby může zabránit útoku agresora s nožem, který ho ohrožuje během výkonu jeho povolání.
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SEBEOBRANA
Co člověk, to jiná představa o tom, co je to sebeobrana. Někdo si pod pojmem sebeobrana představí, to,
že preventivně chodí na lekce karate, juda či kickboxu. Jiná představa vypadá jako obrana před
násilníkem v parku, či rvačka s opilcem v tramvaji.
Pravděpodobně každý člověk se ve svém životě setkal, nebo setká se situací, kdy je nutné se bránit
nějakému násilí, jehož zdrojem je jiný člověk.
Z hlediska širšího pohledu je nutné vnímat to, že ne všechny střety dvou lidí v boji spadají do
kategorie sebeobrana. Jedná-li se o přípravné nebo soutěžní souboje sportovců, kteří jsou trénovaní
v některém druhu bojových sportů nebo umění, jde o trénink. Taktéž rvačka dvou či více opilců
v hospodě nemůže být chápána jako sebeobrana.
Za sebeobranu z hlediska etického kodexu, mravních a všeobecně právních pravidel, lze
považovat pouze ty situace, kdy je třeba odvrátit hrozící nebezpečí. A to i za cenu poranění, nebo
způsobení újmy na životě útočníka. V krajním případě může dojít i ke ztrátě vlastního života.
Z pohledu platných právních norem se tedy jedná pouze o situaci SEBEOBRANA, klasifikované
jednání v krajní nouzi (§28) nebo nutné obraně (§29) podle zákona č. 40/2009 Sb.
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že škoda způsobená útočníkovi může být větší než ta, jež
hrozila napadenému.
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Hlavní náplní vzdělávacího modulu „SEBEOBRANA“ je především:


výuka základních technik v různých situacích při napadení útočníkem



aplikace technik sebeobrany v praxi

Plánu výuky základních technik
Obranný - komunikační postoj
-

pozice hlavy, pozice rukou, práce nohou, vzdálenost od soupeře

-

pohyb

Kopy, údery – nácvik technik
-

údery dlaní, údery sevřenou pěstí, údery loktem

-

zastavovací kopy

Kryty proti napadení úderem, kopem
-

přímý úder, strčení, úchop

-

hák, facka

-

zvedák, útok zbraní

-

úder shora – hamer, útok zbraní

-

přímý kop, low kick, kop kolenem, kop na genitál

Možnosti obrany proti napadení úchopem
-

za končetiny, za oděv

Možnosti obrany proti škrcení, rdoušení
-

zepředu, ze strany, kravata,

-

zezadu předloktím

Možnosti obrany proti obejmutí
-

zepředu – přes ruce, pod rukama

-

zezadu přes ruce, pod rukama
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Základní techniky pro řešení krizových situací.
Komunikační, obranný základní postoj
1 – soupeř je na dlouhou vzdálenost
2 – soupeř je na výpadovou vzdálenost
3 – soupeř je v těsné vzdálenosti
Pohyb v postoji
Přísun, odsun – reakce na pohyb soupeře
Údery
1 – přímý úder – sevřenou pěstí, otevřenou dlaní
2 – boční úder (hák) – sevřenou pěstí, otevřenou dlaní
3 – spodní úder (zvedák) – sevřenou pěstí, otevřenou dlaní
4 – údery loktem – ze strany, shora, zespodu, vzad na horní a střední pásmo
5 - použití úderů v kombinacích
Používání obou rukou
Kopy
1 – přímý kop – šlapák celým chodidlem
2 – přímý kop – použití špičky chodidla
3 – boční kop (šlapák do strany)
4 – kop v zad (šlapák v zad)
5 – obloukové kopy ze strany (lowkick)
6 – kop kolenem
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Obranné činnosti
Obrana proti úderům
1 – přímé údery, strčení, pokus o úchop
2 – háky
3 – zvedáky
Obrana proti kopům
1 – přímé kopy (kop na trup, kop na genitál)
2 – obloukové kopy ze strany (lowkick)
3 – kop kolenem
Obrana proti úchopům za končetiny a za oděv
1 – úchop za paže a rukávy z různých směrů
2 – úchop za klopy, za ramena
Obrana proti škrcení a rdoušení z různých směrů
1 – útok na hrdlo rdoušením zepředu
2 – útok na hrdlo rdoušením ze strany
3 – útok na hrdlo odzadu
4 – kravata
5 – škrcení předloktím
Obrana proti obejmutí
1 – obejmutí zpředu pod rukama
2 – obejmutí zpředu přes ruce
3 – obejmutí odzadu pod rukama
4 – obejmutí odzadu přes ruce
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KOMUNIKAČNÍ POSTOJ
Komunikační postoj je zároveň postojem obranným
Základní postavení nohou, držení paží a pozice hlavy.
Nohy rozkročíme na šířku ramen, levá noha je předsunutá na délku normálního kroku. Kolena
jsou mírně pokrčená, chodidla směřují k soupeři.
Paže jsou pokrčené v loktech, zvednuté do výše ramen, dlaně natočené k soupeři. Levá paže je
více vpředu. Lokty svou pozicí kryjí boční žebra, dlaně směřují k soupeři v gestu uklidnění. Hlava je
skloněná, brada lehce přitisknutá na prsa.
Pokud se soupeř začne přibližovat, obránce reaguje změnou pozice rukou a přesunem těžiště.
V případě nutnosti, lze z tohoto postavení rychle přejít do obranné činnosti.
Fotodokumentace
Obrázek A
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1 – soupeř je na dlouhou vzdálenost
V případě, že obránce identifikuje počátek konfliktu v dostatečné vzdálenosti, může se pokusit uvolnit
vzrůstající napětí gestikulací a pozicí rukou.
Ruce jsou ve větší vzdálenosti před tělem, dlaně otočené směrem k soupeři v gestu uklidnění.
Lokty směřují dolů, hlava je skloněná. Obránce pozorně sleduje potencionálního agresora, reaguje na jeho
pohyb a chování.

Fotodokumentace.
Obrázek A
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Obrázek B

Obrázek C
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2 – soupeř je na výpadovou vzdálenost
Soupeř je na tzv. výpadovou vzdálenost. Výpadová vzdálenost je taková, kdy útočník dosáhne na obránce
po přemístění (jeden krok, výpad).
Jakmile se útočník přibližuje, obránce reaguje mírným ústupem a stažením paží blíže k tělu.
Konečný postoj je vlastně bojový střeh s jednou nohou mírně v před a s těžištěm pod středem těla. Dlaně
však na rozdíl od bojového střehu nejsou sevřené v pěst, ale směřují kupředu. Obránce se snaží pozicí
dlaní útočníka utlumit. Pokud přesto útok nastane, tato pozice rukou skýtá stejné možnosti jako klasický
boxerský střeh.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek D

Obrázek C
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3 – soupeř je v těsné vzdálenosti
V případě že se situace vyhrotí až na fyzický kontakt v těsné vzdálenosti, nebo v případě že je útočníků
víc, je důležité zakrýt nejvíce ohrožené části hlavy a trupu a získat prostor pro únik nebo protiútok.
Paže stáhneme co nejblíže k tělu, lokty se přitiskneme k trupu tak, aby se dlaně opíraly o čelo a
tvář. Prostorem mezi dlaněmi obránce sleduje činnost útočníka. Snaží se aktivně blokovat údery pohybem
paží a loktů, nestojí na místě. Využívá změnu postavení pro možnost úniku nebo pro protiútok.
Fotodokumentace.

Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G
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Pohyb v obranném postoji
Pohyb v obranném postoji probíhá formou přísunu a odsunu tak, aby nohy byly na začátku i na konci
přesunu ve stejné vzdálenosti.
Přísun i odsun začíná pohybem nohy, která je první ve směru zamýšleného pohybu, obránce se
přesouvá na špičkách.
Je nutné dodržet vzájemné pozice nohou na začátku i na konci pohyb. Totéž platí i pro pohyb do
stran.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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30

Údery
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ÚDERY
Přímý úder
1 – úder sevřenou pěstí
Způsob sevření ruky v pěst.
Při nácviku sevření pěsti, postupujeme takto:
Rozevřeme dlaň a postupně ohýbáme prsty směrem od malíku po ukazovák. Prsty utahujeme silou tak,
aby se co možná nejvíce opíraly o horní třetinu dlaně. Palec ruky poté skrčíme a opřeme o ukazovák tak,
aby působil zvenčí jako zámek. Tím zpevníme sevřenou pěst do finální podoby.
Fotodokumentace
Obr. A

Obr. B

Obr. C

Obr. D

Obr. E

Obr. F
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Hlavní úderová plocha sevřené pěsti je čelní strana kloubů prvního a druhého prstu.
Tato plocha se používá při všech úderech, kdy dopadá na cíl čelní strana pěsti. Důvodem je to, že klouby
prvních dvou prstů jsou pokračováním dlouhých kostí předloktí, mají tím oporu a větší odolnost před
zraněním.
Klouby prsteníku a malíku jsou v pozici úderu bez opory. Při úderu malíkovým a prsteníkovým
kloubem na pevnější cíl, dochází téměř vždy ke zranění.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Technické provedení úderu:
Při nárazu na cíl musí být pěst co nejvíce sevřená. Zápěstí je všech osách v rovině. Loket ruky je mírně
pokrčen. Pokud je úder veden tímto způsobem, dopadá na cíl plocha zhruba 4cm čtvereční a energie
nárazu deformuje cíl do hloubky. Úder je veden po přímce co nejkratší drahou k cíli.
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Pro údery je vhodné využívat snadno zranitelná místa na těle soupeře.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Další využitelná plocha pro úder je malíková hrana sevřené pěsti. Tzv. Kladivo
Ruka se sevře shora popsaným způsobem, tím se zpevní sval kryjící malíkovou hranu dlaně. Při nárazu na
cíl má dostatečnou pevnost a odolnost proti zranění.
Technické provedení úderu
Úder se provádí po kružnici tak, aby v momentě dopadu byla paže zpevněná a loket pokrčený. Pokrčení
lokte se řídí vzdáleností zasahovaného cíle. Cílové oblasti pro použití úderů jsou snadno zranitelná místa
na těle soupeře.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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1 – Přímý úder otevřenou dlaní
Způsob držení ruky při úderu
Tento druh úderu vychází z přirozeného držení ruky v gestu uklidnění. Prsty směřují vzhůru, palec je
mírně pokrčen a dlaň je silou rozvírána tak, aby se sval spodní části dlaně zpevnil. Zápěstí je mírně
ohnuté.
Technické provedení úderu:
Úder je veden po přímce, mírně vzhůru, po co nejkratší dráze k cíli. Loket ruky je při nárazu mírně
pokrčen a prsty jsou postaveny tak, aby v případě nutnosti dosáhly na oči útočníka.
Využití úderových ploch otevřené dlaně:
Nárazová plocha je spodní pevná část dlaně, chráněná svalem. Při správném provedení má dostatečnou
pevnost a odolnost proti zranění.
Použití prstů otevřené dlaně
V případě nutnosti lze použít prsty ruky jako doplňková technika pro zvýšení účinnosti obrany. Pokud to
situace vyžaduje, lze použít prsty pro samostatný útok proti očím útočníka. Cílové oblasti pro použití
úderů jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře.
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Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obrázek E
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Boční úder
Úder sevřenou pěstí – tzv. hák
Využití úderových ploch:
Hlavní úderová plocha pěsti je stejná jako při přímém úderu.
Technické provedení úderu:
Pohyb těla je stejný jako při přímém úderu. Pohyb paže se provádí po kružnici směrem k cíli. V okamžiku
dopadu úderu na cíl, je pěst zpevněná, zápěstí, loket a rameno je v jedné rovině. Ruka je ohnutá v lokti
zhruba do devadesáti stupňového úhlu před tělem. Nárazová plocha je čelní strana sevřené pěsti.
Fotodokumentace:

Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D
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Boční úder otevřenou dlaní
Úderová plocha je stejná jako u přímého úderu dlaní
Technické provedení úderu
Pozice paže při úderu je téměř stejná jako u háku. Rameno je nahoře a vpředu, hlava skloněná. Zápěstí je
mírně pokrčené, prsty směřují k soupeři, loket a rameno je ve stejné výši.
Pozice dlaně se při dopadu na cíl nemění. Prsty směřující kupředu umožňují úchop, nebo útok
prsty těsně po úderu. Cílové oblasti pro použití úderů jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C
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Spodní úder
Úder sevřenou pěstí – tzv. zvedák
Úderová plocha je stejná jako předchozích úderů sevřenou pěstí.
Technické provedení úderu
Úder směřuje od spodu na cíl. Ruka je sevřená v pěst, zápěstí zpevněné v rovině ve všech směrech. Paže
ohnutá v lokti v pozici podle těla, rameno vpředu, hlava skloněná. Tělo pracuje jako u ostatních úderů.
Cílem jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E
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Spodní úder otevřenou dlaní
Úderová plocha je stejná jako u ostatních úderů dlaní.
Technické provedení úderu
Dráha úderu je stejná jako u zvedáku, dlaň je otevřená, prsty směřují kupředu. Celý pohyb se provádí,
jakoby ruka nabírala vodu a vyhazovala ji nad hlavu. Prsty směřující kupředu umožňují úchop nebo
dodatečný útok prsty, těsně po úderu.
Cílové oblasti pro použití úderů jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře.
Fotodokumentace

Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Úder loktem
Výchozí pozice pro úder loktem je komunikační postoj. Úder loktem je možné použít v různých směrech
a na různá pásma.
Technické provedení úderu
Paže je ohnutá v lokti, pěst je pevně sevřená a zápěstí je ve všech osách v rovině. Ruka je držená před
tělem, v základní pozici pro úder. Rameno provede pohyb, jako při bočním úderu ruka zůstává v lokti
ohnutá a úder dopadá malíkovou stranou předloktí. Náraz na cíl může být ze strany nebo zepředu.
Druhá paže současně provádí kryt hlavy.
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Způsob držení paže při úderu
Paže je maximálně ohnutá v lokti, pěst je pevně sevřená, nebo otevřená a dlaň a prsty v pozici jako při
úderu malíkovou hranou ruky. Zápěstí je v jedné rovině s předloktím. Hřbet ruky směřuje vzhůru.
Při úderech loktem vzad, je důležité vidět, kam úder směřuje. Před provedení techniky je důležitý
oční kontakt s cílem.
Úder vpřed ze strany na cíl – hlava, trup.
Úder vzad na cíl – hlava, trup.
Úder shora dolů, cíl podle situace - oblasti zad, nebo zadní strana krku. Při tomto úderu hrozí
vysoké riziko těžkých poranění soupeře.
Úderová plocha pro úder v před a ze strany na cíl, je malíková hrana předloktí.
Cílové oblasti pro použití úderů jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře.
Fotodokumentace

Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Možnosti použití úderů v kombinaci obou rukou
Všechny druhy úderů se dají kombinovat.
Příklady nejběžnějších kombinací:


Přímý úder + hák.



Dva přímé údery + hák.



Zvedák + hák.

Přímé údery mohou sloužit jako přechod z větší vzdálenosti na vzdálenost těsnou.
Háky a zvedáky se používají na krátkou a těsnou vzdálenost.
Stejně tak kombinace háku a úderu loktem.
Viz. Fyzický trénink s instruktorem.
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Kopy
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KOPY
1 – Přímé kopy
Kop celým chodidlem tzv. šlapák
Výchozí pozice je komunikační postoj.
Technické provedení kopu
Kop se provádí silou celé nohy. Noha se odrazí od země, koleno se zvedne co nejvýš. Pohyb nohy
pokračuje vpřed s pohybem pánve a se zapojením celé hmotnosti těla.
Noha dopadá na cíl celým chodidlem. Tento kop lze použít jako zastavovací techniku na útočícího
soupeře, nebo v situaci kdy si obránce potřebuje vytvořit prostor pro útěk nebo protiútok.
Cílové oblasti pro použití kopu jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře, nejčastěji ve středu trupu.
Fotodokumentace.

Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D
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Kop špičkou chodidla
Technické provedení kopu
Provedení kopu je stejné jako u předchozí techniky. Liší se pouze v použití úderové plochy kopající nohy.
Nárazem špičky chodidla na cíl proniká dopadová energie hluboko do těla útočníka.
Cílové oblasti pro použití kopu jsou snadno zranitelná místa ve středu trupu. Lze také zasahovat
svalnaté části dolních končetin.
Fotodokumentace.
Obrázek A
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2 – boční kop – šlapák do strany
Technické provedení kopu
Obránce přenese váhu na nohu vzdálenější od soupeře, vnitřní noha se pokrčí v koleni křížem před tělo,
potom provedeme prudké dupnutí stranou. Chodidlo stojné nohy se natočí patou směrem k cíli současně
s dupnutím. Noha dopadá na cíl malíkovou hranou chodidla, nebo patou. V okamžiku nárazu provede tělo
mírný odklon od soupeře.
Cílové oblasti pro použití kopu jsou snadno zranitelná místa od středu těla směrem dolů.
Fotodokumentace.

Obrázek A
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3 – kop vzad – šlapák vzad
Technické provedení kopu
Obránce se mírně předkloní, zvedne ramena a otočí hlavu tak aby viděl na útočníka. Skrčí nohu pod sebe
a provede prudké dupnutí vzad. Noha dopadá na cíl patou, nebo malíkovou hranou chodidla.
Cílové oblasti pro použití kopu jsou snadno zranitelná místa od středu těla směrem dolů.
Fotodokumentace.
Obrázek A
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Obrázek B
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4 – obloukové kopy
Boční kop – tzv. lowkick,
Technické provedení kopu
Výchozí pozice je komunikační postoj. Kopající noha se odrazí od země a provede obloukový kop ze
strany na cíl. Stojná noha se současně s pohybem otočí patou směrem k soupeři. Tím dojde k přesunu
těžiště těla v směrem k cíli a k zapojení tělesné hmotnosti do kopu. Nárazová plocha je nárt a spodní část
holenní kosti kopající nohy.
Cílové oblasti pro použití kopu jsou měkké tkáně dolních končetin ze všech stran.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C
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5 – kop kolenem
Využití úderových ploch, technické provedení kopu
Výchozí pozice je komunikační postoj. Kopající noha se odrazí od země, zvedne se před tělo, maximálně
se pokrčí v koleni a posunem pánve vpřed provede náraz kolena na cíl. Paže provádějí úchop soupeře,
nebo krytí hlavy. Při nárazu kolena na cíl, tělo provádí mírný odklon od soupeře. Stojná noha je lehce
pokrčená.
Cílové oblasti pro použití kopu jsou snadno zranitelná místa na těle soupeře.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obranné
činnosti
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OBRANNÉ ČINNOSTI
Obrana proti úderům
1 – obrana proti přímým úderům, strčení, pokusu o úchop
Základním předpokladem proti napadení tímto způsobem, je dostatečná vzdálenost od soupeře. Optimální
pozice rukou a nohou v tzv. komunikačním postoji.
Obránce stojí čelem k soupeři, v komunikačním postoji, s rukama ve výši ramen a dlaněmi
obrácenými směrem k agresorovi. Hlava je mírně skloněná. Je nutné pozorně sledovat možného
protivníka.
V případě napadení úderem, strčením nebo pokusem o úchop, obránce provádí sražení útočící
paže dlaní tzv. stejnostranné ruky směrem před útočníkovo tělo. Současně provádí únik rotací trupu a
zmenšením čelního průmětu, ve směru prováděného krytu. Pokud rozpozná obránce začínající útok
s předstihem, je možné provést popsaný kryt současně s úkrokem šikmo vpřed.
Účelem tohoto jednání je únik do zóny tzv. ztíženého zásahu. Obránce se dostává za loket útočící paže a
zároveň se přirozeně dostává z dosahu paže druhé. Pokud by chtěl útočník pokračovat v agresi, musí
nutně změnit směr a otočit se za obráncem. Tohoto vývoje situace může obránce využít k úniku, nebo
k protiútoku.
Fotodokumentace.
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Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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2 – obrana proti úderům ze strany – hákům, napadení tzv. fackou
Výchozí pozice obránce je komunikační postoj. Pozice paží v tomto postoji umožňuje účinné zablokování
bočního úderu.
Obránce zablokuje úder malíkovou stranou předloktí stejnostranné paže v dostatečné vzdálenosti
před zasažením cílové oblasti. Ruka provádějící kryt je mírně pokrčená a dostatečně zpevněná. Ve většině
případů je cílem útoku boční strana hlavy obránce.
Kryt se provádí stejnostranně, zpevněnou paží, malíkovou hranou předloktí. Rameno krycí paže je
zvednuté a z vnější strany kryje hlavu. Hlava je skloněná vpřed a brada přitisknutá na prsa. Druhá ruka se
stahuje zpět a provádí krytí hlavy na těsnou vzdálenost, nebo provádí protiútok.
Fotodokumentace

Obrázek A

Obrázek B

62

Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E
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3 – obrana proti úderům spodním – zvedákům
Výchozí pozice obránce je opět komunikační postoj. Pozice paží v tomto postoji umožňuje účinné
zablokování spodního úderu.
Obránce zablokuje útok malíkovou stranou předloktí stejnostranné paže v dostatečné vzdálenosti
před zasažením cílové oblasti. Cílem útoku je ve většině případů spodní část hrudníku, břicho nebo oblast
třísel.
Kryt se provádí stejnostranně, malíkovou stranou předloktí. Obránce se mírně předkloní a zároveň
posune pánev dozadu. Současně vyrazí blokující paží proti útoku. Ruka je mírně pokrčená a dostatečně
zpevněná. Druhá paže se buď vrací a kryje hlavu, nebo provádí protiútok.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C
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Obrana
proti kopům
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Obrana proti kopům
1 – obrana proti přímým kopům na trup
Výchozí postavení obránce je komunikační postoj.
Obránce pozorně sleduje útočníka. Jakmile rozezná začátek útoku, snaží se v první řadě o ústup,
nebo úhyb ze zóny zásahu. Pokud to vzhledem k situaci a místu nelze, provádí odražení nebo odklonění
útočící končetiny krytem.
Pro odražení přímého kopu rukama, lze použít kryt stejnostranně (obr. A) nebo křížem (obr. B).
Kryt provádíme mírně pokrčenou, dostatečně zpevněnou rukou. Kontaktní plocha je dlaňová
strana předloktí.
V případě tzv. křížového krytu pravou rukou, je veden pohyb od levého ramene nad stehno pravé
nohy. Současně obránce provádí úkrok do leva mírně vpřed. Důvodem je snaha o atakování útočící
končetiny ze strany, čímž dojde k jejímu vychýlení.
V ideálním případě se obránce snaží provést techniku krytí tak, aby se po odklonění nohy útočník
otočil k obránci zády. Této situace lze využít k protiútoku a k vyřazení agresora
Fotodokumentace.
Obrázek A
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Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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2 – Přímé kopy – kop na genitál
Výchozí postavení obránce je komunikační postoj.
Obránce pozorně sleduje útočníka. Jakmile rozezná začátek útoku, snaží se v první řadě o ústup,
nebo úhyb ze zóny zásahu. Pokud to vzhledem k situaci a místu nelze, provádí odražení nebo odklonění
útočící končetiny krytem.
Pro odražení nebo odklonění tohoto druhu napadení je vhodné použít dolních končetin
k vychýlení kopající nohy dřív, než zasáhne cílovou plochu.
Opět platí, že je vhodné atakovat útočící končetinu ze strany. V nouzovém případě je samozřejmě
možné zastavit útok tzv. natvrdo – nastavit nohu do dráhy kopu. Toto řešení je však spojené s možným
zraněním na obou stranách.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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3 – obloukové kopy – lowkick
Výchozí postavení obránce je komunikační postoj.
Obránce pozorně sleduje útočníka. Jakmile rozezná začátek útoku, snaží se v první řadě o ústup,
nebo úhyb ze zóny zásahu (varianta A). Pokud to vzhledem k situaci a místu nelze, provádí odražení nebo
odklonění útočící končetiny krytem. V jiném případě vstupuje do útočníkova pohybu protiútokem tzv.
stop technikou do protipohybu (varianta B), nebo zachycení kopající nohy rukama.
Tlumení bočního kopu krytem, je spojeno s rizikem zranění na obou stranách a je řešením
v případě, že obránce nemá dostatek prostoru a čas k úniku ze zóny zásahu.
Fotodokumentace.
Varianta A
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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Varianta B
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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Při obraně zachycením útočící nohy, je nutné včasné identifikování počátek útoku.
Výchozí pozice obránce je komunikační postoj.
Pokud je útok veden pravou nohou, obránce se pohybuje vpravo šikmo vpřed. Tím uniká do
vnitřního oblouku kopu a nedostává se do plné konfrontace se silou kopající nohy.
Levou rukou zachytí útočící končetinu a přitiskne ji k sobě. Pravá ruka současně provádí krytí
hlavy nebo protiútok.
Tento způsob eliminace bočního kopu, je náročný na načasování a na koordinaci pohybů obránce.
Je nutné tzv. přečíst útočníka a je tedy vhodné ho zařadit až v pokročilejší fázi výcviku s instruktorem.
Zvládnutí této techniky však dává obránci do rukou velmi účinnou zbraň proti případnému agresorovi
útočícímu tímto způsobem.

4 – kop kolenem
Použití tohoto kopu je podmíněno přiblížením na těsnou vzdálenost.
Výchozí pozice obránce je komunikační postoj pro práci na střední, či těsnou vzdálenost.
Obránce pozorně sleduje útočníka. Jakmile rozezná začátek útoku, snaží se v první řadě o ústup,
nebo úhyb ze zóny zásahu. Pokud to vzhledem k situaci a místu nelze, provádí odražení nebo odklonění
útočící končetiny krytem.
Pro odražení nebo zastavení kopu kolenem je potřeba poměrně velká síla. Je tedy vhodné použít
pro krytí obě ruce. Krycí plocha je malíková hrana předloktí obou rukou. Obránce je v okamžiku nárazu
předkloněn a paže drží vodorovně před tělem, snaží se atakovat stehenní sval kopající nohy protipohybem
obou rukou.
V některých případech je vhodné použít loket jedné ruky pro protiúder do svalu. Je možné taky
ruce rozdělit a narazit do svalu kopající nohy v oblasti nad kolenem a druhou rukou v horní části
stehenního svalu blíže ke tříslům.
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Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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Další možností je vychýlení útočníka tak, aby se po odražení kopající nohy otočil k obránci alespoň
částečně zády.
Výchozí postavení obránce je komunikační postoj.
Počáteční pozice rukou a těla obránce je téměř shodná jako při provádění krytu. Pokud útočník
používá pro kop pravou nohu, obránce použije pro vychýlení útoku předloktí pravé ruky, přidává rotaci
trupu a pohyb šikmo vpřed za útočníkova záda. Levá paže provádí kryt hlavy a posléze i protiútok.

Možnosti obrany proti úchopům za končetiny a za oděv
1 – Úchop za paže a rukávy z různých směrů
2 – Úchop za klopy, za ramena
Možnosti obrany proti škrcení a rdoušení z různých směrů
1 – útok na hrdlo rdoušením zepředu
2 – útok na hrdlo rdoušením ze strany
3 – útok na hrdlo odzadu
4 – kravata
5 – škrcení předloktím
Možnosti obrany proti obejmutí
1 – obejmutí zpředu pod rukama
2 – obejmutí zpředu přes ruce
3 – obejmutí odzadu pod rukama
4 – obejmutí odzadu přes ruce
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Možnosti obrany proti úchopům za končetiny a za oděv
Při napadení tímto způsobem, je prioritou úchopu předejít nebo zabránit.
Pokud již dojde k uchopení útočníkem, vyproštění musí být co nejrychlejší. Rizikem je nejen to,
že nás útočník ohrozí přímo, ale je pravděpodobné že jakmile se mu podaří oběť znehybnit, objeví se na
scéně další útočník.

Úchop za paže a rukávy z různých směrů
Úchop za zápěstí
Pokud je obránce uchopen za zápěstí stejnostranně, nebo křížem, provádí únik ze sevření vytržením ve
směru proti palci paže útočníka.
Zápěstí vyprošťované paže je nutné zpevnit. Provedeme to zatnutím pěsti, nebo naopak prudkým
roztažením dlaně. Současně provedeme vytržení prudkým pohybem ruky a částečnou rotací zápěstí proti
palci svírající dlaně. Při úniku ze sevření používáme rotaci trupu.
Je-li sevření příliš silné, je vhodné použít úder hranou pěsti do hřbetu útočníkovi dlaně spolu s
výše popsaným únikem.
Další možností je doplňkové použití chodidla nohy bližší k útočníkovi. (Tzv. šlapák do stehna
útočníkovi nohy spolu s výše popsaným únikem.)
Fotodokumentace.
Obrázek A
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Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

77

Obrázek E

78

Úchop za rukávy
Obrana proti úchopům za rukávy, je variace na obranu proti úchopům za paže. Problém je v tom, že
vytržení lze provést mnohem obtížněji a možnosti tohoto druhu útoku jsou velmi pestré. Je tedy vhodné
úchopu přímo využít k protiútoku a eliminaci útočníka.
Při úchopu za rukávy lze držící ruku útočníka tzv. namotat do oděvu, tím mu znemožnit únik a
druhou paží provést útok na snadno zranitelná místa. Stejně účinně lze použít protiútoky nohama. Jako
základ lze použít techniky pro vyproštění z úchopů za zápěstí, klopy a ramena jednou rukou.
Viz praktická cvičení s instruktorem.

Úchop za klopy, za ramena
A - Útočník uchopí obránce za klopy, límec nebo oděv ze předu v oblasti hrdla oběma rukama.
Výchozí pozice obránce je komunikační postoj.
Činnosti obránce:
Skloní hlavu, zatne zuby, úderem oběma rukama dlaněmi přes uši útočníka paralyzuje. Po úderu
zachytí hlavu útočníka a na finální vyřazení agresora použije opakované kopnutí kolenem do podbřišku.
Následně útočníka strhne na zem, nebo odstrčí.
Poté ustoupí do bezpečné vzdálenosti a kontroluje okolí. Důvodem je možná přítomnost dalšího
útočníka.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G
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B – Útočník uchopí obránce za klopy, límec nebo oděv zepředu v oblasti hrdla jednou rukou.
Výchozí pozice obránce je komunikační postoj.
Činnosti obránce v situaci, kdy útočník provádí úchop levou rukou a pravou napřahuje k úderu.
Skloní hlavu, zatne zuby, vnější rukou přitlačí držící paži útočníka k sobě a vykročí vlevo šikmo
vpřed. Současně s tímto pohybem, dlaní pravé ruky zasáhne útočníkovu bradu zespodu nahoru.
Hlava útočníka se tímto dostává do záklonu a dochází u něho ke ztrátě rovnováhy. Pokud obránce
bude pokračovat v pohybu šikmo za záda útočníka lze ještě využít techniku porazu.
Úder dlaní do brady útočníka spojený s tlakem celé paže a pohybem těla, dává obránci
dostatečnou energii k vyřazení agresora. Pokud je útok veden druhou rukou celá akce se pouze zrcadlově
otočí.
Po dokončení obranné akce odstoupí od útočníka do bezpečné vzdálenosti a kontroluje okolí.
Důvodem je možná přítomnost dalšího útočníka.
Fotodokumentace.

Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G

Obrázek H
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Možnosti obrany proti škrcení a rdoušení z různých směrů
1 – útok na hrdlo rdoušením zepředu
Agresor útočí oběma rukama
Pokud je útok veden tímto způsobem, snaží se útočník zatlačit oběť k nějaké překážce, aby tak zvýšil
účinnost rdoušení. Používá k tomu sílu paží, hybnosti a hmotnosti těla. Náraz těla na překážku znamená
pro obránce další velké riziko.
Činnost obránce:
V první řadě musí obránce chránit krk. Zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Tím zmenší
plochu, na kterou může útočník působit a znesnadní přístup ke snadno zranitelným částem.
Levou ruku zvedne do výše svého čela tak, aby si předloktím chránil obličej před případným
úderem hlavou. Pravou ruku vzpaží vzhůru a provádí zakročení levé nohy vzad současně s rotací trupu.
Levá zároveň s rotací trupu strhává útočící paže z hrdla a pravá ruka udeří do útočníkových rukou shora
loktem. Tím dochází k uvolnění hrdla ze sevření. Levou rukou si obránce přitlačí útočníkovi, paže
k hrudníku a má možnost provést pravým loktem protiútok do nechráněné části útočníkova krku, nebo
hlavy.
Po dokončení obranné akce odstoupí od útočníka do bezpečné vzdálenosti a kontroluje okolí.
Důvodem je možná přítomnost dalšího útočníka.
Tento způsob obrany umožňuje napadenému uniknout i z velmi silného sevření s využitím
útočníkovi energie.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G

Obrázek H

Obrázek I
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2 – útok na hrdlo rdoušením ze strany
(Útok vedený tímto způsobem ohrožuje dýchací cesty, přívody krve do hlavy a nervová centra na straně
krku).
Činnost obránce:
V první řadě musí obránce chránit krk. Zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Tím zmenší
plochu, na kterou může útočník působit a znesnadní přístup ke snadno zranitelným částem.
Pokud je veden tímto způsobem, obránce nejprve strhne ruku, která ohrožuje hrdlo zepředu.
Přitiskne si ji k hrudníku, aby ji kontroloval a útočník s ní nemohl dál pracovat. Hřbetem vnitřní paže
udeří útočníka do oblasti genitálií. Současně s úderem se odkloní směrem od útočníka. Úderem a úklonem
do strany se dostává ze sevření druhé ruky a zároveň si vytvoří prostor na použití bočního kopu tzv.
šlapáku do oblasti kolen, stehen nebo třísel útočníka.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obrázek E

3 – útok na hrdlo odzadu
Útočník se snaží o rdoušení na místě, nebo oběť tlačí k nějaké překážce, aby útok dokonal. K útoku za
pohybu může použít i úchop za oděv v oblasti krku a ramen. Oba způsoby útoku jsou pro napadeného
vysoce ohrožující. Ve hře je napadení krku, ale i náraz na překážku.
Útok na místě
Činnost obránce:
V první řadě si musí obránce chránit krk. Zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Tím zmenší
plochu, na kterou může útočník působit a znesnadní přístup ke snadno zranitelným částem.
Obránce se na místě stočí kolem své osy a sníží tak, aby viděl na útočníka pod jeho rukama.
Vnější rukou si kryje hlavu a vnitřní udeří hřbetem ruky do oblasti genitálií. Následně dupne vnitřní
nohou vzad útočníkovi do kolen, stehen nebo genitálu.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Útok na hrdlo za pohybu
Útočník drží obránce za hrdlo, nebo límec a snaží se ho aktivně tlačit s úmyslem narazit na zeď, nebo ho
vytlačit ze dveří.
Činnost obránce:
V první řadě musí obránce chránit krk. Zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Tím zmenší
plochu, na kterou může útočník působit a znesnadní přístup ke snadno zranitelným částem.
Pozice rukou jako v komunikačním postoji. Útočníkovi neklade příliš velký odpor a nesnaží se ho
zastavit, nebo dokonce přetlačit.
Pokud je to možné, udělá jeden nebo dva kratší kroky. Potom provede delší krok křížem ze směru tlaku,
současně vzpaží vnitřní ruku a protočí se kolem své osy tak, aby se zastavil s nohama souběžně
s původním směrem pohybu. Vnitřní paže dokončí kruhový pohyb, kterým shodí útočníkovi ruce, nebo je
zachytí. Vnější ruka využije rotace pro případný protiútok.
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Tento způsob obrany umožňuje napadenému uniknout i z útoku vedeného velkou silou a rychlostí
s využitím útočníkovi energie.
Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F
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Obrázek G

Obrázek H

4 – kravata
Tento útok může navazovat na předchozí agresi, nebo je veden z pozice na hraně periferního vidění. Je
také možné ho očekávat jako útok další osoby ze zálohy.
Útočník se snaží zmáčknout stranu krku obránce, stočit ho pod sebe, strhnout na zem nebo
přehodit.
Činnost obránce:
V první řadě si musí obránce chránit krk. Zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Tím zmenší
plochu, na kterou může útočník působit a znesnadní přístup ke snadno zranitelným částem.
V okamžiku útoku obránce zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Současně se mírně
předkloní a rozpaží. Předloktím vnitřní paže se opře o žebra útočníka a vytvoří si tak prostor pro únik za
záda soupeře.
Pokud zareaguje rychle, útočník ho nestačí plně sevřít. Nedokáže ani zabránit obránci v úniku za
svoje záda. Tato pozice umožňuje obránci únik, nebo vytváří prostor pro protiútok.
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Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E
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5 – škrcení předloktím
Tento útok patří do oblasti útoků ze zálohy a vykazuje vysoké riziko pro napadeného. Reakce na napadení
tímto způsobem musí být okamžitá.
Činnost obránce:
V první řadě musí obránce chránit krk. Zatne zuby, skloní hlavu a zvedne ramena. Tím se zmenší
plocha, na kterou může útočník působit a znesnadní přístup ke snadno zranitelným částem.
Současně zachytí škrtící paži v oblasti předloktí, sníží těžiště a otočí hlavu na stranu tak, aby viděl
soupeře. Tím oddálí hrtan od škrtící plochy a získá čas. Dále vnitřní rukou udeří dlaní do oblasti genitálu
soupeře. Jakmile útočník zareaguje únikem vzad a předkloněním uchopí jeho předloktí, přimáčkne ho
k sobě a provede únik za záda útočníka. Tím se dostává ze sevření, nasazuje páku na loket a rameno
útočníka.
Úniku ze sevření obránce využije k útěku, k manipulaci se soupeřem nebo k protiútoku.
Fotodokumentace.
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Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G

Obrázek H
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Možnosti
obrany proti
obejmutí
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Možnosti obrany proti obejmutí
1 - Obejmutí zepředu pod rukama
A – varianta 1
Tento útok ohrožuje páteř, dýchací cesty. Omezuje obránce na pohybu, hrozí poražení na zem a zalehnutí.
Hrozí útok dalšího agresora v okamžiku, kdy bude obránce znehybněn.
V první řadě se obránce snaží o to, aby útočníkovi obejmutí znemožnil.
Reaguje ústupem, úhybem. Může se pokusit srazit

ruce útočníka stranou. Pokud nedokáže

zabránit prvotnímu útoku, snaží se, aby mu útočník nesepnul ruce za zády a následně se nepokusil
porazit ho prolomením zad, nebo s ním nenarazil na nějakou překážku.
Činnost obránce:
Obejme zvenčí paže útočníka v oblasti loktů a stlačí je k sobě. Následně provede úder sevřenými
pěstmi do bočních žeber. Uchopí útočníka za spodní část nadloktí a provede protiútok kopem do oblasti
genitálií. Jakmile útočník zareaguje předklonem, uchopí jeho hlavu a prudce ho odstrčí směrem od sebe.
Úniku ze sevření obránce využije k útěku, nebo k další obranné činnosti.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

B – Varianta 2
Útočník sepne ruce obránci za zády a snaží se ho mačkat, zvedat, tlačit vzad.
Činnost obránce:
Sníží těžiště, udeří oběma rukama útočníka dlaněmi přes uši. Zachytí hlavu a provede protiútok
kolenem do oblasti genitálií. Jakmile agresor zareaguje uvolněním sevření, využije toho obránce k útěku
nebo k další obranné činnosti.
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Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E
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C – varianta – 3
Výchozí situace je obdobná jako u předcházející techniky.
Obránce zachytí jednu útočníkovu paži shora a přitiskne si ji k tělu. Skloní hlavu mírně stranou. Dlaní
volné ruky se opře o bradu, nos útočníka a zatlačí jeho hlavu do záklonu. Prsty může zaútočit na oči (tím
velmi razantně zvýší účinnost techniky). Jakmile se útočník zakloní, dokončí techniku finálním kopem na
genitálie.

Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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Obrázek D

Obrázek E
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2 – obejmutí zepředu přes ruce
A – varianta - 1
Rizika pro obránce jsou podobná jako u předchozího útoku.
Činnost obránce:
Snaží se v první řadě o znemožnění úchopu předkloněním a podsazením pánve. Hřbety rukou
použije pro opakované údery do oblasti genitálií. Jakmile útočník zareaguje únikem vzad a uvolněním
sevření, uchopí útočníkovy boky a použije k protiútoku kop kolenem.
Únik ze sevření využije obránce k úniku nebo k další obranné činnosti.

Fotodokumentace
Obrázek A

Obrázek B
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Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E
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B – varianta – 2
Činnost obránce v případě že se nepovede zabránit v úchopu a útočník napadeného tiskne nebo zvedá.
Provede protiútok hlavou na stranu hlavy útočníka. Následně se opře rukama o jeho boky nebo
třísla a provede kop kolenem do oblasti genitálií.
Uvolnění ze sevření využije k útěku nebo k další obranné činnosti.
Fotodokumentace.
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G

3 – obejmutí odzadu pod rukama
Tento útok patří do oblasti útoků ze zálohy a vykazuje vysoké riziko pro napadeného. Reakce na ohrožení
tímto způsobem musí být okamžitá.
Útočník se snaží napadeného zatlačit (narazit) na překážku, zvednout, omezit ho na pohybu,
znemožnit mu obranu před dalším útočníkem.
Činnost obránce:
Nenechá se předklonit, sníží těžiště a tím znesnadní pokus o zvednutí. V případě, že útočník tlačí, je
vhodné nepředklánět trup a pokrčením nohou snížit těžiště. Tím útočníka přibrzdit. Není dobré se s ním
přetlačovat. Pouze kontrolovat pohyb.
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Co nejdříve po předchozí činnosti dupne útočníkovi patou zadní nohy na nárt. Loktem zadní ruky
provede úder do oblasti útočníkovy hlavy. Následně se prudce přetočí na druhou stranu a provede totéž
druhým loktem. V případě nutnosti provede ještě další údery loktem.
V případě nutnosti je možné otevřít sevření tzv. doplňkovou technikou – úderem do hřbetu ruky,
vypáčením prstů, pákou na zápěstí. Tyto techniky nastupují až po předchozím navolnění útočníka údery a
dupnutím.
Uvolnění ze sevření využije obránce k útěku, nebo k další obranné činnosti.
Fotodokumentace

Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G
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4 – obejmutí odzadu přes ruce
Rizika pro obránce jsou podobná jako u předchozího útoku.
Tento útok patří do oblasti útoků ze zálohy a vykazuje vysoké riziko pro napadeného. Reakce na
ohrožení tímto způsobem, musí být okamžitá.
Útočník se snaží napadeného zatlačit (narazit) na překážku, zvednout a hodit na zem, nebo odnést,
omezit ho na pohybu, znemožnit mu obranu před dalším útočníkem.
Činnost obránce:
Snížením těžiště se snaží znesnadnit útočníkovi zvednutí.
Roztažením rukou lokty od sebe uvolní sevření a udělá si prostor pro protiútok. Pohne pánví na
výhodnější stranu a stejnostrannou paží uhodí dlaní do oblasti genitálií útočníka.
Úder provádí opakovaně střídavě oběma rukama. V případě nutnosti je možné použít doplňkové
techniky – úder hlavou, dupání na nárty, kopnutí patou do holeních kostí, úder hýždí, zaháknutím nártů
okolo kolen znesnadnit odnesení.
Po uvolnění ze sevření provádí únik nebo další obranné činnosti.
Fotodokumentace.
Obrázek A
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Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G
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108

Modelové
situace
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Modelové situace
Tato část výcviku vyžaduje úspěšné zvládnutí látky předcházejících lekcí.
Při nácviku modelových situací je dobré postupovat po částech, dbát na přesné provedení
obranných činností. Velmi rychle zjistíte, že i jen nácvik obrany proti ozbrojenému útočníkovi je vysoce
stresovou záležitostí. Zvláště v případě, že Váš figurant zahraje svou roli dostatečně věrohodně.
V další fázi zjistíte, že i když je opakovaný útok stejný, je situace pokaždé trochu jiná. Mění se
vzdálenost od soupeře, úhel dopadu zbraně, postoj, pozice rukou a nohou, gestikulace, verbální
komunikace. V mnoha případech i razance, rychlost a síla útoku.
V této fázi by měl být obránce schopen do určité míry číst pohyby protivníka a podle toho
variovat provedení obranné činnosti. Zvláště je důležité provádět techniky tak, aby se sám nezranil.
Pokud by si v reálné situaci, při špatně vedeném protiúderu zlomil ruku, následky by pro něho mohly být
fatální.
Při nácviku modelových situací, je pro to velmi vhodná přítomnost zkušeného instruktora.
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1 - obrana proti útoku lahví

Útočník nemusí mít jen lahev, ale třeba klacek, obušek nebo nůž. Ve všech případech je to pro obránce
vysoce riziková situace. Situace, kdy je přímo ohroženo zdraví a život. Pohybujeme se tedy v rámci
zákona, v oblasti nutné obrany.
Činnost obránce:
Výchozí pozice je komunikační postoj. Jakmile obránce zaregistruje začínající útok, provádí
protipohyb tělem a zablokuje krytem útočící paži. Nekryje zbraň, ale končetinu co nejblíže k zápěstí.
Druhá ruka současně napadá předloktím zranitelná místa na straně krku. Následuje zachycení ruky se
zbraní a krk nebo límec. Opakovaný kop kolenem a finální kop
nártem, nebo holení do oblasti genitálií. Vyřazení ruky se zbraní a ústup do bezpečné vzdálenosti od
útočníka.
Fotogalerie
Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D
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Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G

Obrázek H

Obrázek I

Obrázek J

Obrázek K

Obrázek L
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Obrázek M

Obrázek N

Obrázek O
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2 – Obrana proti ohrožení střelnou zbraní

Činnost obránce v takovéto situaci musí být absolutně tvrdá a nekompromisní. Máte pouze jeden pokus!!!
Obr. A

Obr. B

Obr. C

Obr. D

Obr. E

Obr. F

Obr. G

Obr. H

Obr. I

Obr. J

Obr. K

Obr. L

Obr. M

Obr. N
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3 – Obrana proti škrcení na zemi

Pokud už takováto situace nastane, musí být obrana velmi rasantní a tvrdá. Poměr síly v neprospěch ženy
bývá velmi výrazný.

Obr. A

Obr. B

Obr. C

Obr. D

Obr. E

Obr. E

Obr. F

Obr. G

Obr. H

Obr. I

Obr. J

Obr. K
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Obr. L

Obr. M

Obr. N

Obr. O

Obr. P

Obr. Q

Obr. R

Obr. S

Obr. T

Obr. U

Obr. V

Obr. W

Obr. X

Obr. Y

Obr. Z

116

4 – Obrana proti úderům pěstí na zemi

Další podobná situace ženy v nevýhodném postavení.
Obr. A

Obr. B

Obr. C

Obr. D

Obr. E

Obr. F

Obr. G

Obr. H

Obr. I

Obr. K

Obr. J

Obr. L

Obr. M
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Obr. N

Obr. O

Obr. P

Obr. Q

Obr. R

Obr. S
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Tato publikace není vyčerpávající kuchařkou pro řešení všech krizových situací. Neklade si ani za cíl být
jediným a nezpochybnitelným návodem pro tyto situace.
Pokud

však

probudí

zájem

o

tuto

problematiku,

a bezpečnost pracovníků v exponovaných profesích, splnila svůj účel.
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pomůže

zvýšit

obranyschopnost
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Veškerý obrazový materiál byl použit z vlastních zdrojů autora publikace.
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