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Varování! 

Autor této publikace, neodpovídá za užití technik a návodů zde pospaných, ať byly použity v souladu se 

zákonem, či nikoliv. Zákroky proti útočníkům, musejí být prováděny vždy v souladu s platnými zákony v dané 

zemi. 

 

Povinností každé osoby, hodlající osvojit si uvedené techniky, je nechat si vypracovat kompletní lékařský 

posudek, vymezující aktuální meze vlastních tréninkových možností. Dotyčná osoba musí kromě toho 

dodržovat všechna bezpečností pravidla. 

 

1. O Autorovi. 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych se Vám krátce představil. Jmenuji se Petr Čapka, od svých 8let, se zabývám poznáváním 

různých bojových umění. V době mého mládí, bylo možno navštěvovat pouze karate, maximálně judo. Jiné 

dostupné školy bohužel v okolí nebyly. Techniky v této příručce prezentované, mají proto stabilní základ na 

tradičních bojových uměních. Techniky však mohou být upraveny dle potřeb a zmodernizovány.   

 

Jak se doba vyvíjela a mé nadšení a zvědavost pro bojová umění kolovala čím dál víc v krvi, začal jsem 

navštěvovat od svých 14let různé semináře, prezentace, ukázky, nebo rovnou školy a kluby bojových umění 

a bojových sportů v okolí, především tedy v Brně. Do dnešního dne, jsem byl, ať krátce, či mnohdy dlouze, 

žákem mistrů například: Karate, Juda, Aikida, Jiu-jitsu, Hakkoryu Jiu-jitsu, Shaolin-kung fu, Hungkar kung fu, 

Krav Maga a v neposlední řadě, jsem dne 5.11.2011, složil v Ostravě, před Shodai, Jánem Vasilenkem, 

držitelem 8th danu  Karate a 10th danu Watejitsu, zkoušku na instruktora sebeobrany. 

 

Úspěšné složení instruktorského kurzu, byl ovšem pouhý začátek.        

I nadále sbírám poznatky z různých bojových umění a systémů a  

snažím se pochopit dané principy a především ovládnout tyto 

obranné techniky. Patřím do skupiny těch cvičenců, kteří nepotřebují 

dosáhnout svého prvního černého pásku, nejlépe již na prvním 

tréninku, ale cvičím pro radost. Do dnes, navštěvuji mé přátele, 

mistry různých bojových umění a snažím se pochytit co nejvíce.  

Pracoval jsem taktéž jako zdravotník a úspěšně jsem složil zkoušky ze 

základní normy zdravotnických znalostí. Proto si dovolím na konci této 

publikace přiložit pár rad k poskytování první pomoci. Určitou dobu, jsem 

také pracoval jako vyhazovač a občas si zajdu zastřílet na střelnici. Toliko o mě a pojďme se pustit do toho 

důležitějšího. 

   (na foto Petr Čapka a  Shodai Ján Vasilenko, při skládání zkoušky na instruktora sebeobrany v Ostravě 
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2. Úvod. 

Proč tato publikace vlastně vznikla? Co se v ní 

čtenář dozví? Tuto publikaci jsem se rozhodl 

sepsat jako návod našim začínajícím 

studentům, po několika letech cvičení. Nejprve 

bych chtěl podotknout jednu důležitou věc. 

Tato publikace, nemá za cíl obsáhnout celou 

problematiku bojových umění a sebeobrany – 

TO ANI NENÍ MOŽNÉ! Cílem této publikace, je 

přiblížit našim studentům a žákům sebeobrany, 

principy a techniky, které jsou jim neustále 

opakovány na našich trénincích. Tato příručka, 

má sloužit jako jakýsi náhled do našeho 

tréninku. Tuto příručku lze kdykoli vzít do ruky 

a nahlédnout do ní.                                                                       (na foto účastníci + účastnice kurzu)  

Není vyloučeno, že lze tuto příručku pochopit i jako komplexnější návod pro neznalého začátečníka - 

nováčka. Vše co je uvedeno v příručce, je pouze osobní názor a zkušenost autora na problematiku a 

praktikování sebeobrany a jako takový jej prosím berte! Někomu se nemusí informace zde uvedené 

zamlouvat, jiný s nimi může dokonce nesouhlasit. 

Tato příručka a všechny postupy jsou určeny pro nácvik pod mým dohledem.  Proto u jednotlivých 

technik nenajdete podrobné vysvětlení, ale pouze ukázku. Techniky jsou řádně a plně vysvětlovány vždy 

na tréninku a tato příručka slouží pouze pro připomenutí! 

 

 

3. Poděkování. 

Především bych chtěl poděkovat všem trenérům, u kterých jsem doposud mohl cvičit, protože jen díky 

jejich obětavému vysvětlování a trénování, kdy jsem se mnohdy dostal až na samotné dno sil, my umožnilo 

poznat toliko druhů boje a především naučit se jejich techniky.  

Příslušné poděkování patří také všem figurantům, bez kterých by byla tato publikace pouhým cárem textu 

bez nádechu představivosti. Fotografie vznikaly v domácím prostředí a proto, ne všechny jsou vhodně 

zachyceny. Znovu ale připomínám, že tato příručka má pouze připomenout to, co budete cvičit na tréninku 

pod mým vedením a co Vám bude dopodrobna vysvětleno, včetně všech Vašich dotazů. 

Nedoporučuji začátečníkům cvičit jen a pouze podle této příručky někde doma, na zahradě! Mohlo by se 

taky stát, že bez důsledného nácviku pod vedením kvalifikované osoby, techniky nebudou v boji platné! 

Děkuji též všem, kteří souhlasili se zveřejněním fotografií z dřívějších tréninků. 
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4. Úvod do sebeobrany, proč cvičit? 

Čtete tuto příručku a rozhodujete se, zda přijít cvičit? Zda to stojí vůbec za to? Studenti, ať se jedná o ženy 

či muže, kteří k nám přicházejí se zájmem o sebeobranu, mají rozdílné důvody. Tady Vám vypíši malý 

přehled.  

Chci se naučit bránit, protože se necítím poslední dobou bezpečně, když jdu například z nákupu domů. 

(běžný občan, kterému není lhostejná jeho vlastní bezpečnost, či bezpečnost jeho blízkých) 

/první skupina je skupinou běžnou, kdy člověk cítí rizika, předvídá nebezpečí, ale není si jist, zda by se 

dokázal ubránit/ 

 

Chci se naučit bránit, protože v mé práci přijdu do styku s lidmi, kteří ne vždy řeší problémy adekvátně. 

(policista, preventista, sociální pracovník, pracovník obecního úřadu, apod.) 

/druhá skupina je přece jen trošku více nucena zajímat se o svou ochranu, protože rizika si nejen uvědomují, 

ale s riziky dennodenně pracují/ 

 

Chci se umět ubránit, protože každý den přicházím do fyzického konfliktu s lidmi (především security 

pracovníci na vyšších úrovních, u nás typicky známý jako - vyhazovači) 

/třetí skupina už je nucena si techniky sebeobrany osvojit, protože bez nich by nemohla vykonávat funkci, 

jakou zastupují – částečně sem spadá i druhá skupina, především policisté, ti ale prochází základní 

průpravou/ 

 

Chci se naučit bránit, protože mám rád/a pohyb. 

/ani čtvrtá skupina nezahálí a jako volnočasový pohyb, chce využít lekce sebeobrany, které jím mohou i 

v případě nutnosti, být dokonce užitečné/ 

 

Chci se naučit bránit, protože jsem to viděl ve filmu a je dobré umět někomu „pořádně nandát do nosu“. 

/pátá skupina je méně častá, nicméně i tak ne neobvyklá, částečně souvisí se skupinou první, kdy se člověk 

chce naučit bránit, ale impuls nevydalo samo tělo, které se cítí být ohroženo, ale nějaký vnější podnět – film, 

historka apod./ 

Proč Vám toto píši? Před samotným cvičením, je důležité uvědomit si, proč se chci vlastně naučit bránit. 

Podle toho k Vám poté přistupuje jak instruktor, tak především Vy samy. Mohu Vám rovnou říci, že pátá 

skupina mnohdy nevydrží, ani první měsíc tréninků. Zjistí totiž, že námaha, která na tréninku zvyšuje svou 

intenzitu, jim pro jejich filmové ego nestojí za to. Uvědomění si, proč vlastně chci cvičit, je prvotní impuls a 

podle Vašeho rozhodnutí, je Vám před cvičením vypracován tematický plán výuky. 
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5. Vhodný tréninkový oděv – etiketa tréninku. 

Na reálnou sebeobranu, kterou cvičíme my, je třeba takový úbor/oblečení, který 

nosíte v běžném životě. Není třeba nosit kimono (vyloučeno však není), které je 

sice příjemně volné a umožní Vám provést ukázkový kop, ale na ulici v riflích, 

nevím-nevím, zda bude kop vypadat totožně a bude účinný. Pro první tréninky, se 

vždy doporučuje volnější triko a dlouhé kalhoty. Pokud máte, vezměte si i sálové 

boty (které nebarví) cvičení je potom reálnější. Dále je dobré mít po ruce čistou 

vodu, případně iontový nápoj a samozřejmě ručník. Prostředky osobní hygieny 

doufám nemusím připomínat. Na cvičení je vhodné přijít vždy minimálně 10minut 

předem (ideální čas na převlečení,platbu, přípravu, případně již mírné rozcvičení)  

 

Následně je zahájena výuka a tělocvična uzamčena, případní opozdilci mají smůlu. 

Výuku zahajuje trenér, a to sedem v posedu seiza (viz. obrázek). Je to jeden 

z prvků, který pochází z tradičních bojových umění a který dodržujeme. Po chvíli v seiza se všichni ukloní a 

trénink začíná poklusem. Rozcvička zahrnuje procvičení všech tělesných partií a zároveň základních technik 

již při běhu (údery, kopy, podmety) Po rozcvičce přechází plynule trénink již do hlavní fáze, která se může 

lišit, např. počne nácvik jednotlivých technik, modelové situace, nebo ukázka základních postojů, kryty, 

bloky apod. Trénink končí opět v seiza a po uklonění je trénink oficiálně ukončen. Cvičící odchází k očistě a 

domů. Možná je také případná konzultace s trenérem – ta je vždy až po tréninku. 

 

Etiketa tréninku 

Začátek a konec tréninku má daný formální postup (stejný na začátku i konci). Jedná se o projev respektu 

ke kultuře a umění, které praktikujeme, k našemu učiteli i k sobě navzájem. Také se provádí dechové a 

meditační cvičení pro uvolnění a trénování naší mysli a koncentrace. Začátečníci a někdy i pokročilejší 

studenti nechápou správný význam nebo postup praktikování těchto technik. 

 

Seiza je tradiční japonský sed, vyjadřující respekt a určený pro formální příležitosti. Dodnes je využíván ve 

většině budo. Hlavně na začátku a konci tréninku se tento sed využívá pro meditaci a úklonu. I když se již 

dnes v Japonsku nevyužívá seiza jako normální sed (v běžném životě), je stále využívána v různých 

tradičních uměních jako čanoju [chanoyu] – čajový obřad nebo hra na flétnu.  

 

1) Na tréninku je nutné mít vypnutý mobilní telefon. 

2) Je nutné chovat se tiše a nerušit ostatní cvičící! (před zahájením i v průběhu tréninku/semináře) 

3) Je zakázáno pořizovat zvukové, či obrazové nahrávky bez svolení trenéra. 

4) Není dovoleno bez dovolení opouštět prostor tělocvičny ani sálu v průběhu tréninku. 

5) Při vysvětlování dané techniky, nebo její předvádění trenérem, musí být vždy absolutní klid.  

6) Při nevhodném chování, má trenér právo osobu vykázat z prostor cvičení bez náhrady. 

7) Na trénink musí každý přijít čistý, oholený, v nezapáchajícím oděvu, nehty musí být ostříhány. 
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6. Pomůcky pro pohodlný a bezpečný nácvik. 
Jelikož naše škola disponuje nespočtem všech možných pomůcek, nebudu zde rozebírat co je a co není 

třeba zakoupit, neboť prakticky všechno co budete potřebovat k výcviku, máte možnost si u nás ZDARMA 

zapůjčit přímo na tréninku. V případě pořádání seminářů, však nemusí být dostatečný počet pomůcek pro 

všechny a zájemci s vlastními pomůckami jsou jedině vítáni. 

 

V začátcích budete potřebovat pouze triko a kalhoty. Pokud se ale budete chtít věnovat cvičení podrobněji, 

můžete se setkat s použitím těchto pomůcek: 

Ochrana rukou při úderu, je jasná věc. My nějak nebazírujeme 

na konkrétních typech a my samy na tréninku máme několik 

možných variant. Na fotce vidíte rukavice WKF – Word karate 

federation (zakulacené) a rukavice MMA. 

 

Pokud tedy budete chtít investovat, doporučuji rovnou 

rukavice MMA. 

 

Na fotce vlevo vidíte gumový cvičný nůž, což je prostředek, který celkem 

často používáme. Dneska má nůž skoro každý a je velmi důležité se proti 

němu naučit bránit.  

 

Ty pláty čehosi, jsou chrániče předloktí, ty jsou stejně tak nedílnou 

součástí tréninku, jako rukavice a nůž. Slouží pro ochranu předloktí při 

sklepávání úderů a technikám proti noži. 

 

Chrániče holení, tak to je něco, bez čeho se neobejde ten, kdo chce umět kopat tak, 
aby byl kop opravdu na ulici funkční. Při cvičném souboji Vám dovolí tyto chrániče 
vyvinout trochu větší sílu, přitom s menší bolestí než obvykle a to je pohodlnější jak 
pro útočníka, tak obránce. 

 

  

 

Hrudní chránič, je pomůcka, která slouží k ochraně proti úderům, kopům a to 

do oblasti žaludku, podbříška, hrudníku, žeber. Použití této pomůcky opět činí 

nácvik obrany reálnějším, protože umožňuje provést tvrdší techniky bez 

poškození cvičících. 
 

Helma, tak ta je s námi prakticky na každém tréninku, protože reálná 

sebeobrana útočí především na hlavu a další citlivé části těla a pro alespoň trošku 

bezpečný nácvik obrany je helma nutností. Bez helmy nelze řádně nacvičit údery na 

hlavu a krk. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6vZP9tI3LAhXFPhQKHTTqBKYQjRwIBw&url=http://www.hayashi.cz/chranice/nohy-1/chranice-holeni&psig=AFQjCNFxh5p5lLQDsbdV476ZHv_6zriXIQ&ust=1456300682229651
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpx9nPtY3LAhWCuhQKHZIABj0QjRwIBw&url=http://www.hayashi.cz/chranice/telo-1/chranice-hrudi&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNFGoOCtLu06KNhpqnVG9IV6GkEe3w&ust=1456300848737554
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmupWito3LAhWC1RQKHXEdAikQjRwIBw&url=http://www.hayashi.cz/reebok-damska-mikina-2939.html&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNFGoOCtLu06KNhpqnVG9IV6GkEe3w&ust=1456300848737554
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Kam útočit? 
ANEB DOPADOVÉ PLOCHY TECHNIK 
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7. Kam útočit? 
 

Přijdete na trénink, vyslechnete od trenéra základní 

rady a jde se zkoušet. Nejdříve zkoušíte do vzduchu, 

následně do lapy. To je ještě celkem jednoduché. Pak 

ale přijde 4.hodina a máte za úkol zaútočit na živou 

bytost - trenéra  jenže nevíte jak!? Lapa se předtím 

nehýbala a teď jste zmatení, nevíte co dělat. Pokud si 

přečtete tento text, trénink bude pro Vás jednodušší. 

Vždy mějte na paměti, že cvičíte reálnou sebeobranu 

Necvičíme na žádné závody ani soutěže, kde pravidla 

zakazují použití tzv. zákeřných technik. 

 

My naopak tyto zákeřné a devastující techniky 

hledáme a snažíme si je osvojit, naučit se je. 

V reálném boji na ulici totiž není čas na nějaké to 

vesnické přetahování.  

 

Vždy útočte na důležité body na těle. Reálná 

sebeobrana má pár základních bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Oči, pokud útočník nevidí, je to pro mě poloviční výhra. Ideální použití útoku do očí jako obrany je 

jejich promáčknutí, jenž je natolik bolestivé, že v kombinaci s údery a kopy útočník obvykle od 

jednání zcela upouští, nebo minimálně poskytuje prostor dostat se z obejmutí a držení, či škrcení. 

2) Krk, na ten se snažím útočit buď tlakem oběma prsty jako při vypichování očí, což mi dovoluje volit 

intenzitu tlaku, nebo provádím jednorázový sek malíkovou hranou do krku. Velmi bolestivé a 

útočník se dusí, kašle, zvrací. 

3) Genitálie, pokud modelová situace neobsahuje kop do rozkroku, podle mě se nejedná o reálnou 

sebeobranu. Pozor… I v situaci, kdy kopete ženu do rozkroku, se jedná o velmi bolestivý útok. 

Neplatí zažité pravidlo, že kopat do rozkroku mohou jen ženy -> mužům. 

4) Koleno, především mám na mysli přímý kop, nebo boční kop. Obecně kop do kolene je devastační. 

Kopem méně silným způsobujete útočníkovi bolestivá zranění a vyřazujete mu nohu z boje, kdo pak 

nemůže chodit, těžko mě bude honit po ulicích. Pokud ale chcete útok zastavit ihned, Vaším cílem 

by mělo být prolomení/prokopnutí kolene. Pak je útočník obvykle K.O.-vyřazen z boje  
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SEBEOBRANA ŽENY 
Sebeobrana ženy je specifickou disciplínou, která vyžaduje zvláštní 

pozornost. Ženy do kurzů přijímáme ale s tím, že nemají žádná 

zvýhodnění, musejí se snažit naopak dvakrát tak víc. Odměnou je 

následně sebejistý pocit k nezaplacení. 

 

 

 

 
(na foto trenér Čapka + účastnice kurzu Minaříková, po zpacifikování kopem tak silným, že došlo k roztržení 

ochranných kalhot a zaražení chrániče) 
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8. Sebeobrana ženy. 

Důvod, proč jsem tuto kapitolu vkládám je, že již od začátku našeho 

fungování, jsou, byly a doufám, že ještě dlouho budou, ženy 

pravidelnými účastnicemi kurzů. Neříkám, že se specializujeme jen na 

ně, ale vzhledem k tomu, že jsou to něžná stvoření, která potřebují 

ochranu a mnohdy ji dostanou jen samy od sebe, jsou hojnými 

návštěvnicemi kurzů sebeobrany. 

 

Abyste si nemysleli, ženy nemají žádné zvláštní výhody. Musí zvládnout 

to co chlapi a možná ještě něco navíc, protože řekněme si na rovinu, 

sebeobrana muže a ženy není fyzicky totéž. Muž je bojovník odjakživa, 

žena bohužel tímto obdařena není a musí se to sama naučit. 

 

Co se ovšem týče technik reálné sebeobrany, tak kop do rozkroku bolí stejně tak od muže jak ženy, úder na 

ohryzek bolí stejně tak od muže i ženy, propíchnutí očí bolí stejně tak opět od obou, takhle bych mohl 

pokračovat pořád dál a dál. Jde o to, že díky tomu, že reálná sebeobrana není o síle, ale o umění útočit na 

vitální, citlivé místa na lidském těle, může být bez problémů praktikována i ženami.  

 

Tato příručka je vytvořena univerzálně pro muže i ženy, protože technik, které jsou určeny jen pro jedno 

pohlaví, je velmi málo. V rámci variability, jsou všechny techniky zde prezentované použitelné jak ženami, 

tak muži. Hlavní složkou jejich fungování, je však přísný a pravidelný, dá se říct vyčerpávající nácvik, pod 

dohledem zkušeného trenéra! 

Nebojte se oslovit trenéra a domluvit si první hodinu ještě dnes! Odměnou Vám bude sebejistý pocit a 

praktické rady do života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (Uhrová + Čapka)                       (Minaříková + Čapka)                            (Zelinková + Uhrová) 
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Ikdyž jsem výše psal, že sebeobrana je stejná takřka pro obě pohlaví, 

rozhodl jsem se, že v tomto rozšířeném vydání publikace, se budu ženám 

věnovat trošku více.  

Často se mi stává, že se ženy bojí přijít na trénink, „neví, jestli to zvládnou“, 

„už dlouho se odhodlávají“ a pak, když nakonec přijdou, jsou nadšené, když 

zjistí, že už nemusí být jen bezbranné a slabé, že již po pár trénincích, jejich 

šance na úspěšnou obranu velmi stoupají.  

Ženy, holky, dívky…abychom Vám zjednodušili Vaše rozhodování rozhodl 

jsem se v roce 2016 uspořádat projekt APN. Co to je projekt APN? Cílem 

projektu, je rozšířit obecné povědomí o sebeobraně ženy, pokořit mýty, 

které tvrdí, že žena se nemůže nikdy ubránit a opravdu ukázat dívkám, že se 

není čeho bát. V dnešní době, jsou útoky, nejen na ženy, čím dál drastičtější. Domácí násilí, je bohužel stále 

velmi rozšířeno a dle nemilosrdných statistik, každá 10.žena, musí odolávat fyzickým napadáním a to klidně 

opakovaně a mnohokrát po dobu několika let. To je hrozné, nemyslíte? 

Ptáte se, co se pro Vás nástupem do tohoto projektu mění? 

Pokud si čtete tuto publikaci před nástupem do tohoto 

projektu, vězte, že jste již nyní zvítězila. Projekt APN nabízí 

náhodně vybraným ženám, které se do projektu zapojili, 

cvičení sebeobrany zcela zdarma a jako bonus, mimo tuto 

příručku a trénink, obdrží každá žena po ukončení lekce 

pepřový sprej zcela zdarma.  

Projekt APN, tedy nabízí možnost naučit se efektivně bránit, 

aniž by o této možnosti rozhodovalo finanční zázemí daných 

zájemkyň. 

Proč to děláme? Opět pro radost. Jelikož všichni ve škole cvičíme pro radost a pro zvýšení bezpečí, za 

ušetřené penízky, se rozhodla škola upořádat právě tento projekt  co na něj říkáte? 

Teď zpět na trénink…Základním prvkem u žen je přijít a 

„vybouchat“ se do lapy. Dát tomu darebákovi, co si zaslouží. 

koho, ..že si pod touto lapou budete představovat, to už 

necháme na Vás. 

Následně tomu „bouchání“ dáme trošku hlavu a patu, naučíme 

Vás, jak máte stabilně stát a pohybovat se. No…a k úspěšné 

obraně již není tak daleko. 

 

K úderům, kopům, začneme následně přidávat nácvik do modelových 

situací, abyste byla připravena na reálný boj na ulici. Vyzkoušíme různé 

uvolnění z držení a jiné, celkem časté způsoby napadení. Nezbývá mě nic 

jiného, než Vám popřát hodně síly a odhodlání a doufat, že se uvidíme na 

tréninku. 
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9. Seminář sebeobrany. 

Co to je a k čemu to slouží? Jistě se mnozí z Vás rozhodují, 

zda přijít na trénink, či na seminář. Proto jsem se rozhodl 

Vám v jednoduchosti napsat, co je a není lepší. 

Soukromá lekce to je jasná věc, je to cvičení, kde cvičíte 

pouze Vy a trenér, je jedno jak rychle Vám cvičení půjde, 

nebo nepůjde, protože se nemusíte ohlížet na ostatní, 

proto cvičíme pouze touto formou pravidelného cvičení. 

Nikdo se Vám nesměje, nikdo na Vás netlačí. 

Seminář to je ovšem akce, kde se sejdou všichni, kteří mají 

o cvičení zájem, ale buď nemají žádnou jinou možnost cvičení, nebo cvičí pravidelně, ale chtějí mít něco 

extra, něco navíc, něco navrch, oproti běžné praxi. Nebo je také seminář určen pro ty, kteří si chtějí cvičení 

vyzkoušet. Co je ale hlavní, seminář Vás nenaučí se bránit a nenahrazuje pravidelné lekce, to je důležité si 

uvědomit. Zamyslete se sami, přece nemůžete chtít, aby člověk, který chodí pravidelně a měl odcvičeno 15-

20lekcí po 60minutách, byl na stejné úrovni, jako člověk, který cvičil za celý život 3h na semináři.  

Nicméně seminář jako takový, je dobrý základ, nebo chcete-li úvod do světa sebeobrany. Velikou výhodou 

je, že se zde potkáte s lidmi, kteří mají různé bojové zkušenosti, jsou různě velcí, malí, dlouzí, hbití, zkrátka 

najdete zde různé lidi s různými zkušenostmi a můžete si s nimi zacvičit.  Tyto zkušenosti se pak velmi cení. 

Na semináři navíc trenér obvykle poodhalí nějakou novou techniku, se kterou jste se ještě nemuseli setkat. 

Takže nouze o to, že by se jednalo o stejné cvičení, kterým procházíte, se určitě bát nemusíte. 

V sebeobraně se najde vždy něco, co jste ještě neviděli   

Pár základních informací: 

1) Na seminář přijďte vždy alespoň o 15 minut dříve a nabídněte si občerstvení (pokud je zajišťováno). 

2) Respektujte trenéra a při vysvětlování techniky, dodržujte absolutní klid. 

3) Nerušte ostatní svým mluvením a raději cvičte. 

4) Pokud něco nebudete vědět, zeptejte se ihned trenéra. 

5) Cvičte naplno, kolik do cvičení dáte, tolik se Vám vrátí v naučených dovednostech. 

Na semináři Vás nikdo nebude hodnotit ani komentovat, jak moc se budete snažit, záleží jen a pouze na 

Vás. Vaše vědomosti, Vaše jistota na ulici! 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

 
Teorie sebeobrany je velmi důležitá, pomáhá pochopit a především 

zvládnout základní principy. Věnujte této kapitole zvýšenou 

pozornost, především pak, pokud se cvičením začínáte. 
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10. Sebeobrana obecně. 

Sebeobrana je vlastně sled určitých úkonů, technik, zákroků a postupů, kterými se snaží člověk, odrazit 

útok. Útok může buď přímo hrozit, počínat, nebo již trvat. V pojmu REÁLNÁ SEBEOBRANA se rozumí 

sebeobranou naprosto cokoli, čím se může člověk ubránit, nebo alespoň odrazit útok na sebe, své blízké, 

svůj majetek.   

Reálná sebeobrana má některá důležitá základní pravidla: 

1) Braň se čímkoli, co učiní tvůj útok překvapivým /hození písku-klíčů do tváře/ 

2) Braň se tak, jako by ti šlo vždy o život /neměj soucit s útočníkem-nikdy nevíš, jaký je jeho cíl/ 

3) Použij vše, co máš po ruce, aby tvá obrana byla úspěšná /kladivo, sprej, nůž, obušek, cihlu/ 

4) Nechoď do předem prohraného boje 

5) Žádné peníze /mobil/ nejsou důležitější než zdraví /vždy obětuj peněženku na úkor boje/ 

6) Pokud si nucen bojovat – bojuj velmi nečestně a vždy ze všech sil 

7) Hlídej si vždy své okolí, jak před útokem, tak při útoku i po útoku 

8) Pamatuj, že trénink v tělocvičně a boj na ulici jsou dvě rozdílné věci /realita vs. trénink/ 

9) Základní pravidlo reálné sebeobrany je také „pravidlo čtyř“ ->ZBRAŇ-KOP-ÚDER-PÁKA. 

11. Právní problematika sebeobrany. 

Jedna s nejvíce problematických částí praktikování sebeobrany a obrany osob celkem, je dnešní právní 

systém. Těžké zločiny jako vraždy, znásilnění apod. jsou „odměňovány“ sotva 10 lety vězeními, naopak 

člověk, který se brání právě takovým násilníkům, bývá mnohdy stejně tak popotahován a obvykle je 

odsouzen tzv. na podmínku. Nechci Vás nijak strašit, ale je důležité si tento fakt uvědomit. Často se mě 

ptáte, co když kopnu takhle a udeřím takhle, budu mít z toho problém? Bohužel Vám nedokážu regulérně 

odpovědět, protože případ nutné obrany a krajní nouze, což jsou instituty oprávněné obrany, jsou 

posuzovány vždy jednotlivě dle případu.  

Tato metodika ale popisuje jak ubránit svůj „holý“ život v těch nejtěžších situacích a z toho pro mě, jako 

praktika, nevyplívá nic jiného, než že použiji všechny možné způsoby, abych přežil. Zákon hlásá, že obrana 

nesmí být zjevně nepřiměřená útoku, nicméně logicky lze odvodit, že obrana musí být „intenzivnější“ než 

samotný útok, v opačném případně totiž obrana postrádá smysl. Nechci Vás zatěžovat nesmyslnými 

paragrafy, které najdete v každé knize sebeobrany, věnujte ale pár chvil přečtení následujícímu textu: 

1) Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená útoku (on o mě zavadí-strčí do mě, já ho zastřelím) 

/pokud to lze, je vždy třeba využít slovní hrozby-upozornění, následně konat/ 

2) Za zbraň podle zákona, je považováno vše, co učiní útok důraznějším (sklenka, pilník, nůž, 

propiska)  

/mějte na paměti, že jakmile vezmete do ruky například popelník, vždy na Vás bude pohlíženo, jako 

na osobu, která vedla útok-obranu se zbraní v ruce/ 

3) Nemusím čekat na první ránu, neboť obrana může být vedena i proti hrozícímu útoku. 

/pokud Vám někdo vyhrožuje nožem, ale prozatím nebodá, pepřový sprej a útěk, je jasná volba/ 

4) Tzv.“dorážečky“, kdy již útočník leží bezmocně na zemi a nehrozí mi žádné další nebezpečí, jsou 

vybočením (excesem) a nejsou povoleny. Při užití takové techniky obránce nejedná ve smyslu 

nutné obrany, ani krajní nouze a jeho obrana nemá oporu v zákoně. 
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12. Bojová umění, bojové sporty, sebeobrana, reálná sebeobrana. 

Důležitou součástí zájmu naučit se bránit, je rozpoznat základní systémy. Zjistit čeho chcete vlastně 

dosáhnout a na dráhu jakého sportu se vydat. Níže Vám předkládám osobní názor na různé systémy.   

Bojová umění 

Staré známé karate, judo, aikido apod. To jsou všechno velmi dobrá a propracovaná bojová umění, která 

vedou člověka k lepšímu životu. Učí jej, jak se má chovat, učí jej úctě k učiteli, žákům a svým bližním, učí je 

se bránit a zdravě žít. Ale odhadem pouze 25% technik, používaných v těchto bojových uměních, mnohdy 

nacvičovaných pouze do vzduchu, je platných teď hned na ulici.  Na to, abyste se opravdu dokázali ubránit, 

musíte cvičit neskutečně dlouhou dobu. Pro potřeby dnešních lidí, je toto zdlouhavé cvičení mnohdy 

nepředstavitelné. Během let absolvujete páskování, soutěže, exhibice. Většina technik však končí na turnaji 

tzv. dotekem. Cvičí se obvykle v kimonu v tělocvičně, bez kterého Vás v určitých klubech ani nepřijmou. 

 

Bojové sporty 

Osobně bych mezi ně zařadil Box, Kick-Box,Thai-box. Jedná se o tvrdý sport, který člověka opravdu dokáže 

připravit na případné napadení. Dlouholetí žáci těchto bojových sportů mají opravdu dobré výsledky na 

soutěžích a v případných reálných konfliktech. Nicméně ne vždy jde na ulici o to získat co největší počet 

bodů za zásahy dle tabulek. Ne vždy znamená druhé místo na turnaji úspěch v boji proti útočníku nožem. Je 

to sport. Sport je zábava, oddech. Bojový sport je dobrý a tvrdý základ, sám o sobě je ale nedostačující. 

Cvičí se obvykle na boso a to i venku na zahradách. Pořádají se výcvikové kempy. Používají se chrániče 

zubů, holení a rukavice. 

 

Sebeobrana 

Klasická známá sebeobrana. Sejde se neurčený počet lidí různých, či stejných věkových kategorií a cvičí se 

mix různých bojových umění. Vše je nacvičováno formou na tento útok, tato obrana. Obvykle se cvičí bez 

jakýchkoli chráničů, maximálně se cvičí údery a kopy do lapy. Sebeobrana je v podstatě výběr pár technik 

z karate, pár z aikida, dva tři přehozy z juda apod. Jedná se o ucelený systém obrany, který ovšem postrádá 

jakoukoli realitu. Vše je opět nacvičováno na dotek z důvodu vniku úrazu při absenci jakýchkoli chráničů.  

Cvičí se obvykle na boso v tělocvičně. 

 

Reálná sebeobrana 

Konečně se dostáváme k systému, který cvičíme v naší Škole bojových umění a sebeobrany Břeclav. Reálná 

sebeobrana je systém pečlivě vybraných a především v reálných střetech vyzkoušených technik. Techniky 

jsou naprosto jednoduché, akční, rychlé. Cílem útoků jsou výhradně citlivá místa na těle / ohryzek, oči, nos, 

genitálie, uši, kolenní klouby,prsty apod./ V reálné sebeobraně je cvičící učen ubránit se za každou cenu. 

Cvičí se v tělocvičně, ve vlaku, ve výtahu. Modelové situace jsou uskutečňovány v autech, nákupních 

centrech, vchodech domů apod. Cvičí se v botech, bez bot. V triku i v bundě, s batohem na zádech i bez něj. 

Ženy od začátku cvičí i na podpatcích. K obraně se používají kameny, cihly, kusy dřeva. Od prvních tréninků 

jsou všichni oděni do tzv. supermanů, tedy kompletů kdy jste schovaní od hlavy až k patě za pěnovými 

pomůckami. Jsou užívány chrániče loktů, hlavy, břicha, holení, zubů, zápěstí, genitálií. Žádná pravidla 

neexistují. Jediné cíl je ubránit se, žádné páskování, žádné soutěže, motivací je pouze naučená dovednost a 

následný pocit bezpečí. 
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13. Mýty o sebeobraně. 
Tento úryvek částečně souvisí s předchozí kapitolou o rozdělení systémů. Nejčastější mýty o sebeobraně 

jsou tyto: 

1) Žena se nemůže ubránit chlapovi 

Nikdo neříká, že bránící se žena bude vypadat jak S. Seagal ve filmu Hard to Kill, tedy Těžko ho zabít, 

kde Seagal odhazuje lidi a láme jim kosti mávnutím kouzelného proutku, nicméně jakási šance na 

obranu ženy tady je. Velikost té šance závisí na tom, jaký systém žena pro nauku zvolí a jak moc se 

mu bude věnovat, nikdo nepopírá, že má žena nevýhodu a obrana bude velmi těžká. Nicméně není 

pravda, že by se žena nedokázala ubránit. 

 

2) Stačí, když si (nebo přítelkyni) koupím pepřový sprej 

Pepřový sprej, který je nachystaný v ruce, je velmi dobrý pomocník, či chcete-li prostředek pro 

zvládnutí agrese útočníka. Sám o sobě, je ale v podstatě zbraň. Zbraň, kterou se chci umět efektivně 

bránit, musím také umět použít, 95% příchozích studentů, kteří přicházejí naučit se bránit a již mají u 

sebe zakoupený pepřový sprej, má tento sprej..: 

1) V nevyhovujícím technickém stavu (poškozená, nebo ucpaná tryska nepořádkem ze dna batohu, 

utržená pojistka apod.) 

 

2) Nepoužitelný ve smyslu prošlé záruční doby (na to bych chtěl zvlášť upozornit! Prakticky každý 

sprej podchází, tedy z lahvičky uniká během let hnací plyn, může také nastat situace, že použijete 

sprej a ten pouze vystříkne sotva 10cm před Vás a to ještě látku, která nezpůsobí útočníkovi 

zhola nic. 

 

3) Mají sprej zahrabaný na dně batohu, kabelky, igelitky což znamená, že nejsou schopni v případě 

útoku sprej ani najít, natož správně použít. 

 

Pepřový sprej je velmi dobrý pomocník, ale vždy byl, je a bude jen pouhý pomocník, bez základních 

znalostí sebeobrany, je obrana pouze pepřovým sprejem - vyložený hazard. Navíc sprej, který je doma, 

nebo na dně kabelky, je zhola k ničemu. 

 

3)  Drobný člověk se nemůže ubránit 

Nikdo opět nemůže tvrdit, že malý človíček pod 150cm bude vrcholový zabiják, který zbije každého 

na potkání. Stejně tak ale nemůže nikdo tvrdit, že úder na ohryzek od 110Kg nebo 50Kg člověka 

nebude bolet. Reálná sebeobrana není ani moc o síle, ale o tom vědět kam zaútočit a jak zaútočit. 

 

14. Prevence krizové situace. 
Jeden z neodmyslitelných a velmi důležitých poznatků, je umění vyhnout se jakémukoli střetu. Toto umění 

hrálo již několikrát v mém osobním životě velmi důležitou roli. Již nespočetněkrát, jsem uznal, že lepší než 

člověka zpacifikovat, bylo lepší si s tím člověkem, ikdyž poměrně vyhroceně - věci vyříkat. Uznat uměle 

svou chybu a i s domněním, že pokud by došlo ke střetu, ten člověk by to pravděpodobně odnesl hůře než 

já, jsem odkráčel, jak se říká se sklopenou hlavou. Ještě chvíli jsem se cítil dost špatně a říkal si, na co mi ty 

roky dřiny v bojových uměních jsou, když jsem mu prostě nedal co proto. Roky se zajímám o to, jak člověka 

během chvíle zpacifikovat, ale vždy se ve mně hne jakési vnitřní svědomí a snažím se situaci vyřešit jinak, 

než násilím. To stejné, požaduji po mých studentech. Zachovat v krizové situaci chladnou hlavu a snažit se 
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věc vyřešit jakkoli jinak, než bojem, který se může změnit na boj na život a na smrt a to jak v podání 

útočníka, tak obránce. Polknout svou hrdost a nedat útočníkovi sebemenší podnět k útoku. 

Nicméně není samozřejmě možné vždy útočníkovi jeho záměr jaksi rozmluvit. V opačném případě nastává 

situace, kdy bojuji o holý život a dle dříve uvedených pravidel, bojuji nečestně a razantně. 

 

Není umění s každým se hned pobít, umění je vyřešit možné riziko napadení takovým způsobem, aby 

nebyl - mnohdy zcela zbytečně - v sázce lidský život a to jak Váš, tak život a zdraví útočníka! Pokud však 

situace nelze vyřešit jinak než bojem, bojujte nečestně a s největší možnou razancí! 

 

Mezi prevenci bych zařadil základní, dokola omýlené poznatky, které ovšem stále lidi podceňují: 

1) Nechodit vyzývavě oblečen 

2) Večer a v dnešní době i přes den, pokud to lze, si vždy zařídit doprovod 

3) Nenosit chytrou elektroniku na viditelných místech 

4) Pořídit si účinný prostředek sebeobrany (sprej, obušek) 

5) Pravidelně navštěvovat tréninky sebeobrany a tím stále dokola opakovat techniky  

6) Nenosit sluchátka v obou uších 

7) Všímat si co se děje kolem mě 

8) Rozpoznávat různá individua a vyhýbat se místům kde se shromažďují 

 

Umění předvídat: 

Pokud studenti přichází na zahájení kurzu, lze na nich zpozorovat, že jsou naprosto lhostejní vůči svému 

okolí. Neustále, i během tréninku, se snažíme učit rozpoznávat možná nebezpečí. Je důležité si i při 

obyčejné chůzi všímat lidí, kteří se k Vám blíží. Při zdánlivě obyčejné chůzi dochází právě k nejvíce 

napadení, či přepadení.  

 

1) Všímejte si lidí, kteří se pohybují ve vašem okolí 

2) Nechoďte dennodenně stejnou trasou ve stejnou dobu 

3) Vždy a všude pozorujte ruce – ruce jsou ten nástroj, který zabíjí. 

 

Vrchol umění předvídat jste dosáhli v momentě, kdy Vám při běžné chůzi, ke každému kolemjdoucímu 

naskakují obrazce obrany, tedy že si představujete, jak byste toho onoho člověka zpacifikovali, kdyby 

zaútočil například kopem, nebo kdyby Vás chtěl udeřit, odstrčit apod. 

Neustále je potřeba dívat se lidem na ruky, přemýšlet nad tím, jestli muž proti Vám vytahuje z kapsy 

mobilní telefon, nebo nůž. V sekundě Vám musí naskočit tzv. systém zvýšené připravenosti a musíte již 

předem vědět kam utéci. To vše Vám musí naskočit jedním jediným pohledem. 
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Udržení bezpečné vzdálenosti od útočníka, je vůbec první pravidlo, které musí obránce dodržet. Jedině bezpečná 

vzdálenost, obránci poskytne dostatečný čas na útěk, případně na vytasení zbraně, či samotné použití obrany. 

 

Jedna z nejdůležitějších taktik pro úspěšnou obranu, je udržovat distanc. Distanc je vlastně určitá metráž, nebo 

chcete-li vzdálenost, která je uvedena v přibližném grafu výše.  V níže rozdělených zónách, je popsáno, jak byste se 

měli chovat. 

 

Zelená zóna – útočník ještě nemusí jako útočník ani vypadat, jedná se o člověka, který je od obránce vzdálen 

15metrů. Není třeba zahajovat žádné kroky. 

 

Žlutá zóna – možný útočník se již blíží, je od obránce vzdálen cca 10-15 metrů. Je na čase zpozornět a začít přemýšlet 

zda mám po ruce zbraň, vyhodnocuji, jaké rizika mi hrozí, hledám únikové cesty. 

 

Oranžová zóna – je již varovný signál, který obránci říká, že útočník je již velmi blízko a je třeba reagovat, je třeba 

tasit zbraň a již zahájit slovní obranu ve smyslu STŮJ! NEMÁM ZÁJEM! ODEJDI! VYPADNI! Nejlépe velmi nahlas a 

s upoutáním pozornosti kolemjdoucích. 

 

Červená zóna – značí vzdálenost již pouhý metr až metr a půl, což je minimální prostor proto, aby byl obránce 

schopen adekvátní obrany, je třeba zahájit překvapivý útok a nečekat na první ránu. Případně odstrčit útočníka do 

oranžové zóny a tasit obušek či sprej. 

 

Minusová zóna – je vždy označena rudou barvou, protože prostor, který je za Vámi, je těžko zpozorovatelný a obrana 

při napadení zezadu je jedna z nejtěžších. Útočník má totiž velkou, lépe řečeno největší výhodu. Nevíte, co po Vás 

chce, nevíte, zda drží zbraň. Jeho přítomnost při Vaší neopatrnosti spatříte až na poslední chvíli. Mnohdy až při 

napadení. I v průběhu boje – obrany, je velmi důležité neustále kontrolovat minusovou zónu, tedy „záda“. Může 

Vás totiž překvapit klidně další útočník! – nebo také obyčejný sloup  
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15. Sebeobranné pomůcky, jako podpůrný pomocník při zvládání 

krizových situací. 

Jak již bylo výše řečeno, žádná zbraň, neznamená mou 100% výhru v obraně. Ba naopak, pokud si koupím 

něco, s čím ani neumím zacházet a ani jsem nikdy neviděl, jak ta věc funguje, koleduji si o to, že buď 

nebudu schopen se s tímto prostředkem ani začít bránit, případně mi bude v rámci boje tento prostředek 

sebrán a bude v konečné fázi použit proti mě. 

Nejčastěji diskutovanými obrannými prostředky jsou tyto: 

a) Pepřový sprej (doporučuji) 

b) Teleskopický obušek (doporučuji) 

c) Klíče jako boxer 

d) Boxer 

e) Nůž 

f) Paralyzér 

g) Krátká střelná zbraň (doporučuji s výhradou) 

h) Svítilna 

i) Kubotan 

j) Taška, batoh 

K obraně použijte pouze takovou zbraň, se kterou umíte řádně zacházet, kterou průběžně kontrolujete a 

udržujete. Především si pořiďte takovou zbraň, která nebude ležet doma ve skřínce, nebo nebude 

zahrabaná kdesi v batohu. 

  Pepřový sprej je výborný prostředek k alespoň základním znalostem 

sebeobrany. Dle obrázku pod textem, lze rozdělit spreje na dva druhy, 

jeden tzv. proud - druhý mlha. Proudem je třeba více mířit, ale můžete si 

udržovat distanc až 5m. Mlha pokryje i více útočníků, ti už u Vás ale musí 

být velmi blízko a hrozí větší rizika, včetně vytržení spreje z ruky. Více 

naleznete v samotném článku věnovanému obraně pomocí spreje. 

 

Teleskopický obušek je taktéž velmi dobrá zbraň. Je to 

v podstatě malý ocelový váleček, který za pasem nejde vidět, přitom mávnutím ruky s ním, máte ocelovou, 

kalenou tyč (pokud si kalenou verzi koupíte), která mnohdy již svým vytasením ukončila střet a to bez 

jakékoli dalšího boje. Teleskopický obušek je jeden z nejlepších a policejními jednotkami využívaných 

obranných prostředků. Cena obušku klesla dnes již natolik, že je běžně dostupná pro běžné občany a to 

buď varianta nekalená, nebo kalená. Nekalená vydrží sotva dva-tři tvrdé údery a po těchto pár úderech se 

natolik zdeformuje, že již nadále nelze obušek zasunout-používat. Kalená verze je o nějakou stokorunu 
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dražší, nicméně její životnost je prakticky neomezena. Obušek lze použít v boji jak zavřený, tak vytasený-

otevřený. Lze na něj umístit poutko, klips na opasek, nebo třeba svítilnu. Využití tohoto obušku má širokou 

škálu. Obrovskou výhodou je udržení distanc a v boji proti noži se zvyšují šance na přežití o mnoho procent. 

 

Boxer je pouliční zbraň. Její efekt spočívá v tom, že tyto prstýnky, 

spojené mnohdy ocelovým plátem, se navlečou na prsty a pevně stiskne 

dlaň a při úderu pěstí, je síla znásobena o dopadovou plochu právě 

tohoto kovu. Místo kloubů tak útočník pocítí úder ocelí. Nevýhoda je, že 

boxer mi nijak neprodlužuje mou obranu, neposkytuje mi jako obranný 

prostředek žádný distanc a k tomu abych využil boxer jako zbraň, musím 

přijít k útočníkovi na dotek, ale hlavně především musím umět dát ránu, 

protože boxer v podstatě jen zpevní mou ruku. Tento obranný 

prostředek tedy vůbec nedoporučuji. 

Nůž je nůž a ten není třeba mnoho představovat. Je to devastující 

bodno-řezný nástroj, který může zajistit to, že během pár chvil 

vykrvácíte. Není vhodný moc k obraně, protože mi neposkytuje distanc 

od útočníka, ani mi v případě, že útočník má taky nůž, nijak neprodlužuje 

můj útok. Důležitý je také aspekt, že jen málo kdo z obránců, je schopen 

bránit se tak, že bodne jiného. I nutná obrana a krajní nouze, by se asi 

otřásla v základech a v případě obrany nožem, bývají velmi dlouhosáhlé 

posudky od znalců, zda bylo nutno opravdu použít nůž. Nůž je dobrý 

pomocník, ale ne na sebeobranu. 

Paralyzér - věc, ze které jsou všichni naprosto unešení, ale pravda? 

Je úplně k ničemu, pokud se neumíte nijak jinak bránit. Paralyzér 

nahání dokonale strach, to mu neberme, nicméně k tomu abych 

mohl paralyzér na někoho použít, musím dojít až na dotek, a kop 

od útočníka do mojí hlavy, je daleko přesvědčivější, než můj 

kopanec paralyzérem. Paralyzér výrazně nedoporučuji především 

ženám, kterým lépe k udržení vzdálenosti poslouží sprejová 

svítilna. Výrobce uvádí, že dotek 3sekundy způsobí omdlení, 

zkuste to, místo Vás bude štípat, ale určitě neomdlíte. Jeho síla je 

především v neznalosti toho, na koho jej chcete použít.  

Krátká střelná zbraň je jeden z nejúčinnějších prostředků, který má 

výrazný zastavovací účinek. Její použití je však velmi obtížné, 

náklady na zkoušku nepřiměřené a samotná zbraň je drahá. Stejně 

jako u nože zastávám názoru, že ne každý je schopen někoho 

zastřelit – byť v rámci ohrožení sebe samého. 

Nebudu ale upírat této zbrani prvenství. Krajní nouze a nutná 

obrana je zde ale řešena exemplárně! 
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Klíče jako boxer?.. Ano, i tato kombinace patří do základních zásad 

„použij vše, co máš po ruce, abys uchránil sebe a své blízké“. Jako 

nouzová věc je použití klíčů dobrý prvek, nicméně skrývá stejnou 

nevýhodu jako originální boxer. Obránce je bohužel nucen přijít do 

kontaktu tělo na tělo a tím podpůrný prostředek přestává mít smysl. 

 

Svítilna, nejlépe v provedení z duralu, nebo jiného lehkého, ale 

přitom velmi pevného materiálu, může taktéž posloužit jako 

prostředek pro zpevnění pěsti/zápěstí a konec svítilny může sloužit 

jako dopadová plocha pro údery na spánek. I tato nouzová zbraň, je 

ale vhodná k použití jen jako poslední možný prostředek, neboť mi 

nedává žádnou šanci udržet si distanc a při použití svítilny jako 

úderného prostředku, musím být opět k útočníkovi blíž, než je 

zdrávo. 

Propiska – kubotan, ano i obyčejná propiska mi může v boji pomoci. 

Jedná se opět o nástroj, který mi znásobí mou sílu a seskupí jí do 

velmi malého prostoru (špičky propisky). Je tedy lepší mít v ruce 

opravdu cokoli. S propiskou se dají provádět celkem znatelné bolesti 

pomocí tlaků na krk, kde může dojít až k probodnutí krku apod. 

 

Batoh, taška, není úplně zbraní, ale spadá do prostředků obrany, proč?. Jak 

můžete vidět na obrázku vedle, opravdu pevná a kvalitní taška, se totiž může 

proměnit při boji na život a na smrt v celkem dobrý improvizovaný štít, kterým 

se dají odrážet útoky nožem, kopy apod. Batoh lze samozřejmě hodit proti 

útočníkovi a útočníkovo dočasné zaskočení může sloužit k okamžitému útěku. 
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Praktická část – základní techniky 
Základní technikou, se rozumí například úder, kop, podmet. Základní 

techniky je nutné napilovat pod vedením trenéra a jejich perfektní 

zvládnutí, následně umožňuje provádět kombinace. Kombinace jsou 

již plnohodnotné nácviky reálných napadení. Zvláště Vy, kteří se 

cvičením začínáte, dbejte zvýšené pozornosti! Tyto techniky je také 

vhodné mimo trénink nacvičovat i doma. Pouze však pod podmínkou, 

že Vám je trenér nejprve řádně na tréninku vysvětlil a předvedl. 
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16. Základní postoje. 

Základ každého konfliktu (každé obrany), je správný postoj. Svým postojem 

nesmím útočníka vyzívat k boji, ale naopak nesmím vypadat ustrašeně. Můj 

postoj musí být takový, abych dokázal okamžitě odrazit útok, ale zároveň 

musím být připraven z tohoto střehu vyrazit do protiútoku. Reálná 

sebeobrana má dva základní postoje.  

a) Základní střeh – univerzální / základní (první foto) a) 

Při tomto postoji jsou ruce uvolněné, přední ruka je ovšem 

připravena útočníka odstrčit, nebo vyblokovat kop vedený ze spodu. 

Lokty jsou pokud možno co nejvíce u těla. Brada směřuje nahoru. 

Ruka blíže k tělu je připravena tasit zbraň, případně provést úder. 

Tímto postojem si snažím udržet distanc od útočníka. Nohy nejsou 

vedle sebe, ale jedna je vystrčena mírně dopředu. Druhá pootočena 

do boku. Nohy nemám jako prkno, ale pružím. 

                                                                                                                                         a)                            b) 

b) Základní obranný postoj – krátký (druhé foto) b) 

Krátký postoj je použit v případě, že na mě tzv. dopadá, série několika úderů, či kopů a nejsem 

schopen již zajistit distanc. Lokty jsou co nejblíže tělu. Vytvářím si jakýsi ochranný kryt, ze kterého 

jsem připraven provést úder. Časté použitý tohoto postoje je v momentě, kdy útočník zaútočí náhle a 

já nejsem schopen předpovědět z jaké strany přijde úder. Nohy jsou již blíže, ale i přesto si udržuji 

mírným rozkročením stabilitu. Hlava se kryje mezi rameny. 

 

c) Základní postoj při obraně s teleskopickým obuškem, či jinou tyčovou zbraní 

Níže na prvním obrázku, vidíte základní postoj, v případě, že jste byl nucen/a vytasit teleskopický 

obušek (či klacek, hůl, tyč). Ruka s obuškem je připravena k úderu, přičemž přední ruka slouží 

k odstrčení/zastavení útočníka. Obušek se opírá lehce o rameno. Na druhém obrázku, vidíte jeden 

z možných způsobů nošení obušku – jak sami vidíte, respektive nevidíte, obušek nelze za pasem 

prakticky zpozorovat. Na poslední fotce vidíte hmat, který je poslední přípravou před vytasením. 

Tato situace nastane například, když jde proti Vám nějaký opilec. Tímto způsobem si obušek tzv. 

připravíte a pokud opilec „nenadále“ zaútočí, Vy jste již krok před ním a můžete tasit. 

              

 

 

 

 

 

 

                     

         c)                                            skryté nošení                                          tasení 
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d) Základní (jinak známo zastavovací) postoj v provedení ženy, 

který ale používají i muži. Na první foto je vidět že žena je 

připravena k obraně, ruce jsou připraveny účinně blokovat 

útočníkovi útoky, přitom je postoj nedráždivý, tedy nevyzývá 

útočníka k boji. Jedná se o postoj, který útočníkovi tělem říká 

NECHCI S TEBOU BOJOVAT. Postoj je uvolněný, lokty u sebe. 

 

e) Základní postoj ženy i muže, kdy má obránce k dispozici 

pepřový sprej. V tomto případě drží figurantka sprejovou 

svítilnu, proto je vidět i malý kužel světla led diody. Postoj 

opět říká, NECHCI S TEBOU BOJOVAT, ale přední ruka je 

připravena odstrčit útočníka od sebe, kdežto zadní je 

připravena buď použít úder a sprej v tomto případě použít 

jako zpevnění pěsti, nebo rovnou uštědřit dávku pepřového 

spreje do oblasti obličeje. Postoj je uvolněný. Lokty u sebe. 

Sprej mi nesmí být odebrán, proto si DŮRAZNĚ udržuji 

distanc. Nejlépe v úrovni oranžové zóny. (viz prevence) 

                                                                                                                                            d)                              e)  
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17. Pády. 
Pády jsou základ všech úpolových sportů. Umět tzv.“spadnout“ je důležité proto, aby si obránce neublížil 

v případech, kdy je do něj například strčeno. Taktéž slouží pády jako protažení zadních partií těla. Reálná 

sebeobrana používá pouze málo pádových technik. Zde uvádím tři nejdůležitější.  

 

a) Pád vpřed 

Je možno použít i obyčejný kotoul vpřed, na každém tréninku 

by neměl chybět nácvik pádů. Pád probíhá tak, že co nejvíce 

snížím těžiště, zpevním ruku a energii pádu vedu přes rameno 

a energie odchází od zad do volného prostoru. Hlava je kryta 

rukou. Hlava se nedotýká země! 

 

b) Poloviční pád vzad – kolíbka  

Jednodušší varianta, než kotoul vzad, je poloviční pád, nebo li 

kolíbka, aplikuje se, například pokud do Vás někdo strčí a 

nemáte stabilní postoj. Je samozřejmě nutné vždy co nejrychleji 

vstát a zahájit protiútok. Pád probíhá tak, že snížím co nejvíce 

své těžiště tzv. podřepem, neustále si kryji hlavu a krk a 

přecházím do kolíbky na záda, kde ventiluji energii. 

Doplácávám otevřenými dlaněmi na zem. Hlava se nedotýká země. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Obranný pád – střeh na zemi 

Vyloženě pádem, ve kterém jsem připraven odrážet útok pomocí nohou i rukou, je střeh při pádu na 

zemi. Jeho zobrazení můžete vidět na fotce. Jedna noha se zapírá na zemi a znemožňuje mé 

přetočení útočníkem a druhá je stažena k tělu a připravena na kop na koleno, rozkrok. Ruce chrání 

hlavu a hrudník proti kopu či prošlápnutí. Tělo je vytočeno celé do boku a koleno chrání proti kopu 

do genitálií. 
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18. Úderové techniky. 

Údery jsou jednou z velmi důležitých prvků sebeobrany. Slouží 

buď k navolnění, nebo se úder použije přímo jako protiútok. 

Úder musí být rychlý, nečekaný, tvrdý. Je třeba podotknout, 

že všechny techniky jsou nacvičovány na 80%. V reálných 

podmínkách musí být úder použit tak, že technika úderu 

jakoby dopadne až za cílenou plochu. Pokud chci udeřit na 

nos, při nácviku by technika měla dopadnout hluboko do lapy 

cca 5-10cm. V případě nácviku ve dvojicích by měl být úder 

veden mimo hlavu a měl by být ukončen za hlavou, cca 5cm. 

 

 

                                                         a) 

                 b) 

a) Úder otevřenou dlaní  

V reálné sebeobraně nejčastěji používaný úder. Veden může být jak na nos, spánek, zuby. Jelikož na 

útočníka dopadá větší plocha, není úder dlaní tak bolestivý pro obránce-tím pádem vhodný pro 

sebeobranu ženy. Úder dlaní nedoporučuji používat na jiná, než citlivá místa na lidském těle. Druhá 

ruka je připravena k případné obraně. Postoj základní – krátký – stabilní. Dopadová plocha je spodní 

část dlaně. 

 

 

b) Úder pěstí  

Úder může být veden na jakoukoli část těla a jelikož dopadová plocha jsou první dva klouby na ruce, 

energie je přenášena na velmi malou plochu a i při úderu do větší oblasti (žaludek, záda), dokáže 

způsobit taková zranění, která úder dlaní - díky svému rozložení energie na větší plochu nedokáže. 

Druhá ruka je připravena blokovat případný protiútok a prozatímně tak chránit tělo. Při úderu často 

dochází k povykročení. 

 

c) Úder loktem vpřed 

Úder loktem je velmi silný, přitom pro obránce méně 

bolestivý, než jiné údery, dopadová plocha je loketní kost 

a úder je prováděn celou horní částí ramene. Úderová 

sílá je tak několikanásobná. Nevýhodou je, že útočník při 

tomto úderu musí být již velmi blízko obránci a to již za 

alarmující hranicí pro účinnou obranu. Úder je obvykle 

prováděn s povykročením vpřed. Druhá ruka je 

připravena odrážet protiútok. Úder je veden na 

bradu,kořen nosu. 

 

 

                 c)                                    d)    
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d) Úder loktem vzad 

Používaný především při držení zezadu, případně prováděn jako úder přední s otočením kolem své 

osy. Úder je prováděn natažením útočící ruky dopředu, jako bych něco bral z prostoru před sebou a 

pokračuje do úrovně středu útočníka – tedy zhruba do úrovně plexus solarus. Druhá ruka je ve 

střehu buď formou krátkého, nebo dlouhého základního postoje a je připravena odrazit útok mířící 

zepředu. 

 

e) Bodnutí do očí – zatlačení očí do lebky 

Zařadil jsem tuto techniku obrany na samý konec úderových technik, 

protože jak sami vidíte, o úder se nejedná, ikdyž musí být toto zatlačení 

stejné intenzity a razance jako úder. Velmi používaná technika a velmi 

platná a nebezpečná! Při samotném nácviku, se musí dbát enormní 

opatrnosti a používat ochrannou helmu! Použití techniky může být 

v reálném boji devastující. 

 

f) Úder otevřenou dlaní do obou uší 

Slouží především jako navolňovací úder při držení, jinak řečeno 

obejmutí. Při správném provedení může dojít u útočníka k protržení 

ušních bubínků, což představuje vysokou pichlavou bolest a 

okamžitou ztrátu stability – rovnováhy. Ve většině případů dojde 

k povolení útočníkova sevření. Po úderu do uší musí následovat 

promáčknutí očí.  

 

Údery musí být vždy použity nečekaně a s patřičnou razancí a hlavně se vždy musí jednat o sérii úderů, 

případně kopů. 
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19. Kopy. 
Kop nohou je jedna z nejsilnějších technik, které člověk může provést. 

Kop navíc udržuje určitý distanc. Základní pravidlo reálné sebeobrany 

je také „pravidlo čtyř“. ZBRAŇ-KOP-ÚDER-PÁKA. Pokud tedy mám 

k dispozici zbraň, vždy tasím zbraň a neriskuji zbytečně život. Jak jsem 

již psal výše, zbraní se rozumí cokoli, co může působit proti tělu 

důrazněji (sprej, hřebínek, propiska, nůž, obušek apod.) Pokud nemám 

zbraň, ani jiný příležitostný předmět k obraně, po zbrani, je dalším 

pravidlem KOP. Právě kvůli udržení distanc a razanci. Mnohdy jediný 

kop na kolenní kloub, nebo genitál, může ukončit případný boj. 

 

a) Kop vpřed na koleno  

Kop je veden ze základního postoje a dopadová plocha je 

polštářek pod prsty na noze, kterou kop provádíme. Kop je 

veden na koleno (případně nad koleno) útočníka a pokud je 

správně proveden, jedná se o devastační kop, který má za cíl 

prolomit nohu v kloubu. Obvykle při správném provedení končí 

tímto kopem boj. Ruce jsou připraveny k obraně během                   

provádění celého kopu.                                                                                           a)                                  b) 

 

b) Kop vpřed tzv. zastavovací – kyčelní 

Tento kop je mírnější variantou kopu na koleno, kdy Vám dle Vašeho usouzení postačí pozastavit 

probíhající útok tzv. odstrčením útočníka. Dopadová plocha je část nohy od paty po plošku pod prsty 

na noze provádějící kop. Kop je veden na kyčelní kloub a má za úkol okamžitě zastavit útok. Ruce 

jsou připraveny k obraně v průběhu provádění celého kopu. Dopadající noha je mírně pootočena 

prsty směrem od útočníka – ven.  

 

 

c) Kop nízký do rozkroku vzad 

Kop používaný pouze pokud útočník napadá obránce 

zezadu formou držení. Kop je veden nenadále patou 

do oblasti genitálií - opakovaně. Kop je vhodné 

kombinovat s dupnutím na nárt/botu útočníka a 

úderem loktem vzad.                                                                                                                   
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d) Kop kolenem 

Velmi užitečný, jednoduchý a krátký, avšak funkční kop, který se používá v případě, 

že není čas, nebo místo, pro použití dlouhého kopu. Dopadová plocha je obráncovo 

koleno a kop je veden buď do oblasti genitálií, nebo pod-břicho. Ruce jsou 

připraveny odrážet útok. Kyčle jsou mírně povystrčeny po směru útoku. Kopající 

nohu stahuji urychleně k sobě. 

 

e) Kop kolenem vysoký s přitažením  

Podobné provedení, jako běžný kop kolenem. Vhodné je zde však při samotném 

kopu útočníka uchopit za krk, či ramena a kop tak bude proveden větší intenzitou a 

s větší přesností. Zároveň je kop vhodné vést klidně až na plexus solarus, případně 

břicho. 

 

                                                                                                                                                 f) 

f) Kop přímý na hrudník / hlavu / žaludek 

Na tento kop je třeba být dobře rozcvičen a mít samotný 

kop dobře nacvičen z tréninku (jak sílu, tak pochopitelně 

přesnost dopadu), nicméně jeho překvapivé použití i 

s přední, ale i zadní nohy, bývá mnohdy pro soupeře KO, 

nebo minimálně natolik překvapující a účinné, že útok již 

nadále netrvá. 

 

 

 

 

 

g) Low kick 

V překladu nízký kop, vedený poměrně velkou silou a pomocí rotací 

boků, dopadová plocha koleno, případně stehenní sval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) High kick 

Tedy vysoký kop, opět nespadá do klasických kopů reálné 

sebeobrany, nicméně dobře provedený může ukončit souboj KO. 
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i) Kop do rozkroku – přední s přitažením 

Často používaný kop, který taktéž může ukončit boj tzv. na první 

dobrou. Kop je veden ze základního postoje a dopadová plocha je 

horní část nártu po kotník. Kop je veden na genitálie útočníka. 

Bolestivý je tento kop, i pokud kopeme do prostor genitálií u ženy. 

Kop musí být překvapivý, trčený – švih. Ruce jsou připraveny ve 

střehu. Lokty u sebe. Noha, na které stojím, je mírně pokrčená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kop musí být překvapivý, nečekaný, razantní a přesný, jedině tak může útočníka zastavit. Kop 

musí být doprovázen sérií úderů a dalších kombinací 
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20. Blokovací manévry, bloky. 
Než se naučíte správně provádět údery, kopy a případně začnete s nácvikem modelových situací, musíte 

umět samotný útok nejprve odrazit. Musíte se umět úderu i kopu vyhnout. K tomu slouží několik 

jednoduchých blokovacích technik. Musím předem upozornit, že blok pokud je veden proti kopu či úderu, 

může být bolestivý i pro obránce.  

Mějte na paměti, že samotný blok není finální obrana. Po provedení bloku musí dojít okamžitě 

k protiútoku – např. tasení zbraně, útěku, úderům, kopům. V opačném případě bude útok na Vás trvat a 

může být prolomena obrana. 

a) Blok loktem proti úderu pěstí 

Ze základního postoje, kdy má v podstatě odkrytý průzor, 

vytvořím z přední ruky štít, který musí být pevný jako ocel. 

Ruka přitom volně pracuje v rozmezí nějakých 20cm do obou 

stran. Zadní ruka je připravena k nutné obranné reakci – 

úder dlaní nebo pěstí. Břicho je mírně povolené, plíce 

částečně vydechnuté. Koleno přední nohy mírně natočené 

pro případný blok nohou. 

 

b) Blok loktem proti kopu spodní 

Za základního postoje, míří má ruka do - případně pod 

úroveň mých genitálií, tyto také musí účinně blokovat. Ruka 

je mírně vyhnuta a natočena dlaní k útočníkovi. Druhá ruka 

je ve střehu a připravena na protiútok.  

 

 

 

c) Blok ramenem proti kopu do žeber 

Cílem tohoto bloku je schovat se pokud možno co největší 

plochou těla za krycí trojúhelník, který tvoří rameno a 

předloktí. Zároveň noha je mírně pokrčena a připravena 

bránit se podmetu, případně kopu. Druhá ruka je připravena 

k provedení úderu dlaní nebo pěstí. 

 

d) Blok nohou proti kopu - Celkový kryt proti nenadálému 

útoku 

Ruky jsou připraveny stále ve střehu již ze základního 

postoje a pouze noha je zdvižena tak, že kryje obránce proti 

přímému kopu - jak do rozkroku, tak na koleno, tak na kyčel, 

tak na podbříško. Prsty bránící nohy se dotýkají kolena nohy, 

na které obránce stojí. Obrana tvoří jakýsi trojúhelník. Tento 

blok lze také použít jak blok proti útoku, kdy nevíte, zda 

budete napadeni úderem, či kopem, jedná se o tzv. poslední 

bod záchrany – ULITA. V ulitě jsou pouze více povystrčeny 

ruky směrem k útočníkovi a nemají styl střehu ale bloku. 
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Obrana proti noži je vždy riskantní záležitost a vždy je na zvážení obránce, podvolit se útočníkovi a 

peněženku, včetně obnosu mu odevzdat. 

e) Blok proti útoku nožem spodní 

Situace, kdy vidíte nuž na poslední chvíli je velmi 

nebezpečná, napadení nožem je vždy velmi riskantní a je 

na zvážení, zda není lepší odevzdat útočníkovi peníze. 

Pokud ale není východiska, je nutno okamžitě provést 

prohnutí těla od kyčlí směrem vzad a minimalizovat tak 

možnou plochu dopadu nože, dále provést spodní blok, 

prakticky totožný s blokem proti spodnímu kopu. Nohy jsou 

nuceny být na moment vedle sebe, poté je nutno se vrátit 

do stabilního postoje. Ruka okamžitě provádí opakovaně 

úder pěstí do oblasti obličeje. Hlava a ramena jsou 

vtlačena „do krku“. 

 

f) Blok proti útoku nožem vrchní 

Napadení nožem směrem z vrchu, je více nebezpečné, 

neboť bránící ruka může být pořezána, pokud nůž sjede do 

boku. Při rychlém a překvapivém provedení této obrany, 

lze dosáhnout obrany bez poškození. Druhá ruka okamžitě 

provádí úder do oblasti krku – hrtan, nebo nosu. 

 

 

g) Blok proti teleskopickému obušku,… či jiné tyčové zbrani – RYBIČKA 

Tento blok je velmi často využíván v bojovém systému KRAV MAGA. Pokud 

to přeženu, blok je velmi podobný skoku do vody a takto je taky 

prezentovaný. Jedná se o to, že tímto blokem se přiblížím co nejvíce k ruce, 

ve které má útočník například nůž, mačetu, hůl, klacek a tato útočící ruka, 

doslova lemuje/sjede po mé ruce, kdy já dělám pohyb dopředu (krok) a 

daná zbraň, např.,obušek, dopadává (doklouzává po mé ruce) za má záda. 

Já se k útočníkovi dostávám na blízkou vzdálenost, což je v použití tyčových 

zbraní nutnost a zahajuji protiútok údery a kopy. Nohy jsou na krátkou 

dobu vedle sebe a hlava je schována právě jako při skoku do vody mezi mé 

ruce. 
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21. Páky. 
Páky jsou specifickou skupinou sebeobrany. Reálná sebeobrana užívá pouze ty nejdůležitější páky, které je 

možné rychle provést s plnou razancí. Páka, pokud je správně nasazena a obránce dokonale ovládá 

techniku páčení, působí obrovskou bolest a pacifikuje útočníka bez použití velké síly. Bohužel ono účinné 

použití vyžaduje roky studia a tu reálná sebeobrana neumožňuje.  

Lámání-páčení zápěstí je jednou z nejpoužívanějších technik a její správné provedení potřebuje několik 

hodin nácviku. Jedná se o to, že obránce uchopí zápěstí dle obrázku níže a buď mírným, nebo rychlým 

pohybem provádí zlomení zápěstí. Ne vždy musí dojít ke zlomení a v případě pomalého provedení, dojde 

k pacifikaci tím způsobem, že útočník padá pod tíhou bolesti na zem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odváděcí páka – vyváděcí páka je používaná výhradně k odvedení osoby z bodu a) do bodu b). Páka je 

nasazena dle obrázku a páčení spočívá v lámání loketního kloubu, podle toho, jak obránce zapáčí. V rámci 

nutné obrany se nejedná o moc používanou páku, ale může nastat situace, kdy bude této páky potřeba. 

Nikdy však nezapomínejte, že je třeba se krýt a čekat odpor od pachatele. 
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Odváděcí páka – zajišťovací, s krytím hlavy 

Toto je klasická „policejní“ odváděcí páka, kterou transportuji pachatele opět 

z bodu a) do bodu b). Může také sloužit k dočasnému zajištění osoby a jeho 

opření o auto. Druhou rukou se však musíte krýt pro případ útoku. Pokud je 

problém udržet pachatele kvůli jeho agresivitě ve stoje, je možné v podstatě 

svým zalehnutím s nasazenou touto 

pákou pachatele dostat do poutací 

polohy v leže (viz fotka v pravo).  

O technice poutání na zemi však budu 

psát dále při BOJI NA ZEMI. 

 

 

 

 

Páky, by měly vzhledem k obtížnosti použití, respektive nasazení, být aplikovány, pouze jako poslední 

možné řešení dané situace. Na správném provedení páky totiž závisí mnoho faktorů. Páku používejte 

pouze v případě, že ji dokonale ovládáte! 
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22. Podmet 
Podmet je velmi zákeřnou technikou. Pokud je správně proveden, útočník 

padá na zem a je dále pacifikován. Pokud je proveden méně zdařile, útočník 

ztrácí stabilitu a může být i tak útok zcela znemožněn, nebo alespoň ztížen.  

 

Výhodou podmetu je tedy možné shození útočníka na zem a to během vteřiny. 

Podmet je použitelný i při situaci, kdy útočník již kope – naopak v takové fázi je 

útočník vůči podmetu nejzranitelnější. Důležité je ovšem ponechat ruky ve 

střehu a být připraven na protiútok i pro případ, že podmet nebude úspěšný.  

 

Pokud podmet nebude úspěšný, je nutné vždy počítat s tím, že útočníkovi jste 

právě odhalili jednu z „tajných“ technik a útočník si bude dávat na svou 

stabilitu veliký pozor. Nicméně i toho lze využít a útočit překvapivě do oblasti 

hlavy, či jiných dalších oblastí. 

 

Podmet, provádějte jen a pouze, pokud techniku podmetu dobře ovládáte, v opačném případě může 

dojít ke ztrátě Vaší rovnováhy a Vaše obrana může být neúspěšná. 
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23. Škrcení 
Jelikož reálná sebeobrana, zastává názoru, že je 

nutno udržovat co nejdelší distanc a v případě 

toho, že jsem nucen bojovat, musím bojovat 

nečestně, rychle a pokud možno následně 

z místa co nejrychleji utéci, není škrcení to 

pravým ořechovým pro každodenní praktikování 

nutné obrany. 

Může ovšem nastat situace, kdy zdrogovaný, 

případně silně opilý útočník necítí bolest - tedy 

má takzvaně posunutý práh bolesti. Na takového člověka neplatí mnohdy ani údery, ani kopy a páky jsou 

mu pro smích. Pepřový sprej jakoby snídal každé ráno. V tento moment nastoupíte se škrcením, což je 

velmi efektivní, protože jeho plícím zamezíte přístupu vzduchu. Mozek přestává být okysličen a pachatel 

upadá do bezvědomí a to ať je zdrogovaný jak chce. Následně utíkáte. 

Škrcení zezadu je jedno z nejefektivnějších a nejplatnějších škrcení, kdy při správném a rychlém provedení 

nemá útočník šanci na vysvobození. Obtížný je ovšem fakt, dostat se za útočníka a nebýt přitom zraněn. 

Škrcení je nasazeno dle obrázku a intenzitu škrcení obránce zvyšuje pomocí přitažení loktu k sobě zároveň 

s předklonění útočníkovi hlavy. Při tomto škrcení vždy doporučuji použít i tzv. zámek na nohy, pachatel tak 

zůstává ležet na zádech jako brouk a nemůže kolem sebe ani kopat, případně se snažit převrátit. 

Škrcení používejte pouze jako poslední možnost obrany a to proti zdrogovaným, či silně opilým 

útočníkům, proti kterým selhaly všechny ostatní možné způsoby – včetně útěku. 

 

 
 

 

Škrcení včetně zámku na nohy 
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24. Boj na zemi 

Co bych chtěl napsat nejdříve je rada pro Vás a to na zemi, pokud to situace dovolí, nikdy nebojujeme. 

Reálná sebeobrana říká „ubraň se a uteč“, z toho vyplívá, že není čas na nějaké „mazlení se na zemi“. 

Největší riziko pro Vás plyne: 

a) Budete chyceni do polohy, škrcení, ze které se nedostanete. 

b) Přiběhnou další 2 kamarádi a zatím, co se budete bránit jednomu, druhý Vás pěkně nakope do hlavy 

c) Pro útočníka je vždy jednodušší kopat do Vás, pokud jste na zemi, než pokud stojíte. 

V rámci obrany na ulici, však může Vaše obrana selhat a může nastat situace, kdy Vás útočník strhne na 

zem. V takovém případě je na místě dostat koleno, či nohu, mezi sebe a útočníka a odkopat se. Pokud ale 

tato obrana není možná, musíte okamžitě přehodnotit situaci a převládnout nad pachatelem chytře 

provedenou technikou. Jednou z těch jednoduchých, je zalehnutí. 

Zalehnutí s nasazeným škrcením 

Jak můžete vidět na obrázku, můžete 

jako obránce použít jednu z nejlehčích a 

často velmi funkčních technik, jak docílit 

toho, že se pachatel nemůže pohnout a 

Vy máte čas přemýšlet nad tím, jak 

budete dále postupovat. 

Cílem je samozřejmě dostat se nad útočníka, zalehnout ho celou vahou svého těla, ale přitom nasadit 

škrcení, kdy se mi ruky spojí v klíč. Loket přitom tlačí na záda. Nejdůležitějším aspektem je mimo držení 

poloha mých nohou. Nohy jsou roztaženy hluboce do stran a brání útočníkovi v tom, aby mě převalil pod 

sebe, nebo se z držení dostal otočením. 

 

Znehybnění – zajištění na zemi (příprava na poutání) 

Tato páka se používá pro znehybnění pachatele na zemi, například pokud je pachatel stále agresivní. Páka 

lze použit i pro zabránění k útěku. Variant je několik a nasazení má své nutné kroky. Opět, vzhledem 

k tomu, že se jedná o páku, je nutno tuto řádně nacvičit. Působíme bolest na rameno, loket a lámeme 

zápěstí. Kolena obránce tlačí k sobě a svírají útočníkův loket. Mé dlaně provádí páčení zápěstí. Rameno 

útočníka udržuji napnuté a působím bolest tím, že celou svou vahou „přiklekávám“. 
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PRAKTICKÁ ČÁST – 

MODELOVÉ SITUACE 
Nácvik modelových situací, je stěžejní částí tréninku reálné sebeobrany, 

měli by totiž navozovat atmosféru opravdového napadení. 

 

 Nejen že není doporučeno, ale je zakázáno tyto techniky nacvičovat 

mimo kvalifikovaný dohled našeho trenéra! – Především kvůli Vaší 

bezpečnosti a to jak při nácviku, tak při reálném napadení! 

Modelové situace jsou vlastně kombinací technik sebeobrany. Není 

fyzicky možné popsat zde všechny druhy útoků a na ně adekvátní 

obrany, neboť každý cvičící, si vytváří svůj systém obrany – kombinuje 

své naučené a zvládnuté dovednosti! 

Modelové situace zde uvedené, jsou pouze základní – pro inspiraci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (na foto právě probíhá test obrany na ulici, pomocí nabarveného cvičného nože – Čapka, Samson) 
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Obrana proti úderu – varianta 1 

a) Ze základního postoje, provádím kryt celé horní části těla a nad rameny, hlava se kryje za pevně 

umístěnými lokty a rameny 

b) Provádím úder do obličeje, nebo na solar 

c) Kop  

 

Obrana proti úderu – varianta 2 

a) Ze základního postoje, delší – zastavovací 

b) Provádím blok před sebe 

c) Úder do tváře či na solar 

d) Kop 

 

 

Obrana proti úderu – varianta 3 

a) Ze základního postoje, delší – zastavovací 

b) Provádím blok před sebe 

c) Úder na nos či solar 

d) Podmet 
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Obrana proti kopu – varianta 1 

a) Ze základního postoje, provádím blok na spodní část těla 

b) Provádím úder do obličeje  

c) Kop  

 

Obrana proti kopu – varianta 2 

a) Ze základního postoje, provádím blok na spodní část těla 

b) Provádím úder do obličeje  

c) podmet 

 

 

Obrana proti podmetení nohou – varianta 1 

 

a) Ze základního postoje, provádím nadzdvižení nohy – respektive její přitažení k sobě 

b) Provádím úder do obličeje nebo na solar 

c) Kop  
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Obrana proti podmetení nohou – varianta 2 

a) Ze základního postoje, provádím kop do kyčlí 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti úchopu, stejná ruka – varianta 1 

a) Ze základního postoje, provádím vysvobozovací manévr, kdy můj loket se snažím pohybem celého 

těla přitlačit k útočníkovi 

b) Provádím úder 

c) Kop 

  

 

 

Obrana proti úchopu, stejná ruka – varianta 2 

a) Ze základního postoje, provádím kop do genitálií 

b) Provádím kop kolenem do hlavy s přitažením 
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Obrana proti úchopu, protější ruka – varianta 1 

a) Ze základního postoje, provádím vysvobození společně s kopem do rozkroku 

b) Úder do hlavy 

 

 

 

 

 

Obrana proti úchopu, protější ruka – varianta 2 

a) Ze základního postoje, uchopím své obě ruce a zatlačím nimi směr hlava 

b) Kop 

 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti úchopu, protější ruka – varianta 3 

a) Ze základního postoje, uchopím útočníkovu ruku 

b) Navolním kopem do rozkroku 

c) Páčím na zem  

d) Fixuji na zemi 
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Obrana proti škrcení ve stoje – varianta 1 

a) Ze základního postoje, svedu ruce útočníka na zadní část ramen a provedu kop kolenem na genitál 

či břicho 

b) Odstrkuji útočníka 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti škrcení ve stoje – varianta 2 

a) Ze základního postoje, zajistím křížovou rukou ruku útočníka na svém rameni svou pravou ruku 

zdvihnu a provedu páku s úderem loktem na loket 

b) Úder 

c) Kop 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti zalehnutí – varianta 1 

a) Vleže zajistit útočníkovu část kyčlí (nebo kop do kolene) nohou pootočenou směrem ven 

b) Ruky blokují případný úder či kop 

c) Co nejdříve vstát a utéci – zaujmout postoj (nezůstávat ne zemi!!) 
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Obrana proti obejmutí zepředu, pod rukama – varianta 1 

a) Navolním úderem na uši 

b) Kop do rozkroku 

c) Zamáčknutí očí 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti obejmutí zepředu, přes ruky – varianta 1 

a) Uchopím oběma rukama záda útočníka 

b) Kop do rozkroku 

c) Úder loktem do nosu 

d) Odstrčení útočníka 

 

 

 

 

 

Obrana proti obejmutí ze zadu, pod rukama – varianta 1 

a) Pokud to lze šlápnutí na nárt 

b) Kop nohou do rozkroku zadní 

c) Úder loktem 

d) Kop 
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Obrana proti obejmutí ze zadu, přes ruky – varianta 1 

a) Pokud to lze šlápnutí na nárt 

b) Úder dlaní do rozkroku 

c) Úder loktem do břicha 

d) Úder loktem na hlavu 

e) Kop 
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SPECIFICKÁ OBRANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (na foto účastník kurzu Bednář, v ruce s teleskopickým obuškem) 

Specifická obrana je obsahově nad rámec základního kurzu reálné 

sebeobrany. 

Techniky v ní obsažené, nejsou sice nijak složité a měl by je umět 

ovládat každý cvičící, bohužel jejich výuka vyžaduje pro své dobré 

zvládnutí více času, pravidelné opakování nácviku a mnohdy zvláštní 

pomůcky (cvičné pepřové spreje, teleskopické obušky) 

Základem specifické obrany je také absolvování základního výcviku, 

neboť techniky zde, jsou přímo navazující na základy sebeobrany. 

Výrazně doporučuji domluvit se i na lekcích této specifické obrany! 

Techniky zde prezentované jsou pouze vybrané – základní! Není možno 

popsat všechny druhý útoků a druhy obrany. 
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25. Obrana proti více útočníkům. 

Jelikož je tato příručka především pro nováčky, bude nově 

příchozí student mít co dělat s tím, aby se ubránil i proti 

jednomu útočníkovi. Ovšem co dělat, když Vás napadne více 

útočníků? I na tyto situace jsou naši žáci školeni a cvičeni. 

Jakmile se najde příležitost a cvičí vícero lidí, vždy si 

uděláme chvilku a zapojíme všechny přítomné. 

Obrana proti více útočníkům, je nadmíru nebezpečná a 

velmi obtížná o to více, se jí ale věnujeme. 

Pár základních rad pro Vás: (pamatujte, že pouze neustálým nácvikem se dá na tyto situace alespoň trochu 

připravit, čtením textu se ještě nikdo nikdy bránit nenaučil) 

1) Vždy použijte jakýkoliv vhodný sebeobranný prostředek (vhodný je například pepřový sprej 

s dostatečným objemem) 

2) Útočte na čelního-hlavního útočníka skupiny  -agresora 

3) Snažte se držet si útočníky neustále před sebou, nenechte se obstoupit 

4) Nečekejte na útok, braňte se, dokud máte čas a možnosti 

5) Snažte si udržovat neustále distanc 

6) Kopejte a „bouchejte“ jako o život 

7) Nesoustřeďte se s obranou dlouho na jednoho útočníka 

8) Používejte ty nejtvrdší techniky, které jste se naučili (lámání loktů, prokopnutí kolene, bodání do očí) 

  

Základem zvládnutí obrany proti více útočníkům, je zvládnutí obrany sebe sama nejprve proti jednomu 

útočníkovi. 
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          PEPŘOVÝ SPREJ 
                    ZAMĚŘENÍ NA VÝBĚR A POUŽITÍ SPREJE V OBRANĚ 
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26. Pepřový sprej 

 
Obrana pomocí pepřového spreje – sprejové svítilny 

Kdo to myslí s obrannou opravdu vážně, doporučuji mu koupit kvalitní pepřový sprej. Je 

naprosto jedno, jestli se jedná o muže, či ženu. Sprej pomůže oběma pohlavím stejně.  

Samozřejmě pro ženy, je nepsaným pravidlem, že si sprej kupují při nástupu do kurzu 

sebeobrany. Minimálně u nás to takhle funguje. V rámci lekcí i seminářů, se sprejům 

určitou měrou věnujeme. Zájemci jsou totiž velmi udiveni, když jim říkám, že kurz obrany 

sprejem u nás zahrnuje asi 3-4 lekce. Diví se proč se učíme vytahovat 4 hodiny pepřový 

sprej. Nicméně velmi rychle na vlastní kůži poznají, proč to tahle praktikujeme. 

 

Pro Vás, všechny "nevěřící" :) 

Při tesu na tréninku jsem pokynul vytáhnout figurantům svůj sprej a z dálky asi 2-2,5m, což 

je běžná hranice útoku, na něj zaútočím.  

 

50% -  nestihne zareagovat nijak. 

30% -  sprej vytáhne, ale v ten moment leží na zemi. 

10% - vytáhne sprej a stihne ho zmáčknout, poté leží na zemi. 

10% - se ubrání tak, že uteče a tím vyhraje. 

 

Problém je v tom, že všichni neznalí techniky, se soustředí na samotný sprej a nekryjí se, proto než jej 

vytáhnou, je pozdě. (Dostanou úder, nebo kop do hlavy a sprej je jim v lepším případě k ničemu, v horším 

je použit proti nim samým) 

Takže ty 4 hodiny, se vlastně učíme, jak neskončit na zemi, než vytáhnete sprej. Během těchto hodin se 

musíte naučit, že sprej, je pouze pomůcka, je to prodloužení ruky, je to bonus, něco na víc. Zjistíte, že 

nestačí pouze takový sprej koupit, ale také je třeba něco s ním i umět. 

Výběr spreje 

Je nelehká záležitost. Známe spreje malé, tedy dobře nositelné, ale tím pádem mají menší objem, stačí 

sotva proti jednomu agresorovi. Spreje velké, jsou naopak obsahem dostačující, ale jsou hůře nositelné a 

maskovatelné. Pokud tedy pomineme fakt, že spreje jsou různě veliké, pojďme se zaměřit na jejich náplň. 

 

Jsou spreje ve formě  

A) gelu 

Gel není špatnou formou obsahu, nicméně jeho „hustota“ zabraňuje urychlenému roztečení na 

obličeji útočníka a hrozí riziko zpožděného působení, což je nežádoucí jev. 

B) pěny 

Pěna by měla být méně náchylná při větru, ovšem kdo ví co je pěna, ví… že realita je bohužel jiná, 

pěna léta všude kolem již při mírném větru a opět je zde jeden minusová fakt a to ten, že má vysoký 

efekt zpožděného působení 

 

Není nic lepšího, než se bránit proti člověku, který nevidí a nemůže dýchat! 
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C) Mlhy - FOG 

Mlha je asi nejčastější druh pepřového spreje, který 

Vám prodá neznalý prodavač v nějakých zbraních a 

střelivu a bude Vám tvrdit jak je strašně super. Mlha 

má jedinou výhodu, že obsah spreje je vystříknut ve 

formě aerosolu, tedy mlhy, (např. jako sprej na vlasy) a 

je tedy vhodný i proti více útočníkům. Nicméně 

vzdálenost kdy ještě aerosol dopadá na útočníka končí 

zhruba 1-1,5m, což je velmi žalostná vzdálenost pro 

reálnou obranu. Velikou nevýhodou je náchylnost na vítr. 

 

D) Pramene - JET 

Pramen je sprej, který vystřikuje dlouhý a tenký 

pramínek, dle druhu spreje až na 5m. (výrobce udává 

4m, testovali jsme i 5,5m) a po dopadu se okamžitě 

mění na tekutý stav. Nejedná se tedy o gel ani pěnu. 

Velikou výhodou je dosah a menší náchylnost na vítr. Je 

třeba ale přesněji mířit.  

 

 

 

Sprejová svítilna 

Co je sprejová svítilna? To je super český produkt, 

patentovaný v USA, Německu a Rusku, kdy naši 

experti na bezpečnost, přidali na lahvičku spreje, 

super svítivou diodu. Výklopný systém, který slouží 

jako pojistka proti nechtěnému zmáčknutí, zároveň při 

otevření / odklopení aktivuje diodu. Touto diodou lze 

útočníka i za dne oslnit.  

 

Diodou si můžete posvítit na zámek u dveří Vašeho 

paneláku a pokud nastane problém, jste okamžitě 

jedním zmáčknutím připraveni se bránit. 

 

Spreje jsou účinné i proti podnapilým osobám a zvěři. Rozlišujeme dva základní 

druhy. Červený – civilní a žlutý – profi. Červený má v sobě obvykle 10% obsah  

OC a žlutý má profi náplň s 15% OC, je tedy účinnější, za to ale dražší. 

 

OC (Oleoresin Capsicium) – je výtažek z čili 

papriček. 

 

Výše jsme si ukázali, jaké druhy sprejů vůbec 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju6abfso3LAhVLsxQKHVsXC-UQjRwIBw&url=http://www.dama.cz/zdravi/mate-tuk-v-pase-jezte-chilli-papricky-12345&psig=AFQjCNH25aeub_oASuUVNnOxJSI4IlqWQg&ust=1456300051172789
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existují. Nyní se pojďme podívat jak se s nimi bránit. Samozřejmě opět jako u všech technik, doporučuji 

provádět cvičení pod dohledem trenéra, v jiném případě nemusí být techniky v boji účinné. 

Zde pár základních důležitých doporučení: 

Noste pouze funkční sprej, u kterého znáte dobu expirace, 

nepoužívejte prošlou nádobku! 

Sprej, který nemáte běžně u sebe, je zhola k ničemu! 

Noste sprej pokud možno pořád ve stejné kapse. 

Použitý sprej již nepoužívejte, kupte nový. 

Kupte si spreje dva a s jedním si běžte vyzkoušet do lesa na terč, 

jak funguje. 

Nenoste sprej v kabelce, batohu ani igelitce, tam je úplně 

k ničemu! Noste jej v kapse! 

Nedávejte sprej do takové kapsy, kde se může zaseknout zip. 

Pravidelně kontrolujte stav spreje! 

 

Obrana pomocí spreje je účinná pouze v případě, že víte, jak se máte zachovat… 

Prvním bodem je důležité si uvědomit, že mi vůbec hrozí nějaké riziko. Pokud budete lhostejní, nevšímavý 

k okolí a riziko neodhalíte, máte následně velmi malou šanci na to sprej stihnout vytáhnout a tedy 

adekvátně se ubránit. 

Tasení spreje! 

Velmi často podceňovaná a přitom stejně tak často taky poslední technika lidí, kteří 

se chtěli bránit sprejem. Každý se soustředí na sprej samotný a nekryje si při tasení 

(vytahování) spreje hlavu. Přitom jedna dobře mířená na hlavu a sprej už ani 

vytahovat nemusíte – on se taky sprej v bezvědomí celkem špatně vytahuje. 

 

Jak na to? 

Jedna ruka kryje hlavu a druhá tasí sprej. Kryjící ruka kryje hlavu-krk, případně 

odstrkuje útočníka. Postoj stabilní, pevný, noha kryje rozkrok. Nohy na vzdálenost 

ramen. 
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Nečekaný útok 

Pokud by ve fázi přípravy-tasení spreje, nastala situace, že je útočník velmi blízko a 

hrozí potřísnění mě samého, nebo nestihnu sprej na útočníka ani namířit, můžu 

využít sprej jako boxer – tedy něco, co mi zpevní můj úder a odrazí tak prvotní 

útok pachatele. 

Na fotce si můžete všimnout, že obránce je pořád kryt druhou rukou, proti 

případnému protiútoku. Postavení nohou odpovídá stabilnímu postoji při 

provádění úderu. Špička útočící ruky/nohy, je vytočena. 

 

 

 

 

Důležité je tedy nesoustředit se jen a pouze na sprej, …sprej  je pomůcka, prodloužení ruky, ne má 100% 

výhra.  

 

Kop pro zastavení útoku 

Pokud sprej selže, nebo se rozhodnete sprej v konečné fázi 

nepoužít, můžete také útočníka zastavit kopem. (podotýkám, že 

je nutné se neustále krýt) 
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   TELESKOPICKÝ OBUŠEK 
                 ZAMĚŘENÍ NA VÝBĚR A POUŽITÍ OBUŠKU V OBRANĚ 
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27. Teleskopický obušek 

Co to je teleskopický obušek? 

Je to malý váleček, který lze nosit na opasku, v kapse, 

v pouzdře, zkrátka kdekoli kam si jej přejete uložit. Ve 

složeném stavu má velikost okolo 20cm na délku a 2cm na 

šířku. Dá se k němu dokoupit svítilna, různé koncovky na 

rozbíjení skel u auta a podobně. 

 

V čem že je jeho kouzlo?. Je to vlastně váleček, který se 

švihnutím promění v ocelovou tyč. Víc už asi nemusím psát. 

Bránit se holýma rukama a bránit se ocelovou tyčí, která je vyrobená pro účel někoho „bacit“ je totiž 

celkem rozdíl.  Obušek má taky jednu výhodu oproti pepřovému spreji a to tu, že se nedá jeho obsah 

vystříkat, tedy nemá omezené použití. (kalená verze) 

 

Obušky máme kalené a nekalené. Rozdíl je v nich 

celkem markantní, ikdyž se to na první pohled nemusí 

zdát. Na fotografii je celkem vystihující porovnání 

kalené a nekalené verze. Nekalená varianta znamená, 

že již po prvním úderu (nebo po prvních pár úderech) 

se obušek ohne a je v podstatě opakovaně 

nepoužitelný. Nejde znovu zasunout.  

Nekalenou variantu výrazně nedoporučuji!! 

Naopak kalená, tedy vytvrzená verze vydrží opakovaně 

několik tisíc až statisíc úderů a mimo odřenou barvu, se 

nestane nic. Tedy alespoň konkrétně obušek ESP mi 

nikdy neselhal. A to ani jeden, ani kompaktní verze, ani běžná. 

 

Zde vidíte na konci obušku „nasazenu“ svítilnu, která sice 

délku obušku prodlouží o cca 4-5cm, nicméně je dobrým 

pomocníkem v noci, když nevidíte co se před vámi děje. 

Funguje opět jako sprejová svítilna. V noci když jdete 

domů, tak obušek použijete ve složeném stavu jako 

svítilnu a jakmile se před vámi něco mihne, švihem máte 

v ruce ocelovou tyč se světlem. 

Tento obrázek prezentuje rozmontovaný obušek 

Údržba je prakticky nulová a výdrž je excelentní. Obušky 

jsou k dostání v různých délkách. Mě se osvědčila 21“ 

černá verze, jedno jestli kompaktní (dá se lépe nosit, více 

klouže v ruce) nebo běžná (hůře se nosí, za to lépe se drží 

při obraně) varianta. Cena je okolo 800,-Kč. Svítilna cca 

400,-kč. (únor 2016) 

Opět a znovu… 
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Všechny techniky s obuškem budou v boji platné pouze v případě, že přijdete na trénink a bude se Vám 

věnovat člověk, který s obuškem umí a dá na Vás pozor. Trénování doma na zahradě Vás může přijít 

posléze na ulici velmi draho. Obušek totiž skýtá jednu velkou nevýhodu. Pokud s ním neumíte a někdo vám 

jej vezme v boji, máte dost veliký problém. Proto si raději domluvte s trenérem hodiny boje s obuškem! 

Na obrázku vidíte jeden ze základních přímých úderů, který se používá do 

různých částí těla. 

Svaly – pokud chcete způsobit mírná zranění, volte údery do svalů 

Klouby -  pokud chcete ochromit určitou část těla, volte tento útok 

Kosti – pokud chcete vyřadit člověka z boje, útočte na kosti! 

Vitální místa na těle -  pokud vám jde o život a neexistuje 100% žádná 

varianta, díky které byste mohli utéct, použít sprej, zavolat pomoc a hrozí 

Vám smrt, útočte na hlavu a krk (avšak pozor, tyto údery mohou a v 90% 

bývají smrtelné, takže dobře rozvažte použití takovýchto úderů. 

Není nutno, nebo také není vždy čas na to, vytáhnout 

a otevřít obušek. I zavřený obušek je dobrá zbraň, 

která může posloužit ke zpevnění pěsti při úderu, nebo 

lze samotný úder provést koncem obušku, který je 

pevně sevřený v dlani. Celá energie se tak koncentruje 

do velmi malého místa a způsobuje nesnesitelnou 

bolest. Takto útočíme na spánek, žebra, svaly, krk. 

Druhá fotka prezentuje tentýž úder koncem obušku, 

ale v případě, kdy mám obušek již otevřený. 

 

 

← úder přední do kolene, ev. holeni… 

Použit za neustálého krytí pro vyřazení nohou z boje 

Může sloužit i k vykrytí kopu. 

                                                                       Úder vzad  → 

Použit v případě, že mě útočník drží, škrtí, nebo objímá 

ze zadu, útočím za sebe na hlavu s cílem vyřadit útočníka 

z boje nebo vymknout se z držení, či škrcení. 
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Obrana proti úderu teleskopickým obuškem, či jinou tyčovou zbraní – varianta 1 

a) Zastavovací postoj 

b) Tasení spreje 

c) Použití spreje 

d) Útěk 

Obrana proti úderu teleskopickým obuškem, či jinou tyčovou zbraní – varianta 2 

a) Zastavovací postoj 

b) Rybička k útočící ruce 

c) Uchopení ruky 

d) Kop do rozkroku 

e) Úder 

f) Odebrání zbraně 

 

 

 

 

 

Obrana proti úderu teleskopickým obuškem, či jinou tyčovou zbraní – varianta 3 

a) Zastavovací postoj 

b) Distanční kop 

c) Útěk 
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Obrana proti napadení krátkou střelnou zbraní – varianta 1 

a) Bojácný postoj 

b) Svedení ruky a zbraně od dráhy těla 

c) Úder do nosu 

d) Kop 

e) Odebrání zbraně 

 

 

 

 

 

Obrana proti napadení krátkou střelnou zbraní – varianta 2 

a) Bojácný postoj 

b) Svedení ruky a zbraně směrem vzhůru od dráhy hlavy 

c) Kop do rozkroku 

d) Odebrání zbraně vždy proti tělu útočníka 
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Obrana proti napadení krátkou střelnou zbraní - zezadu –  varianta 3 

a) Bojácný postoj 

b) Svedení ruky a zbraně směrem vzhůru od dráhy zad + uchopení ruky 

c) Úder do hlavy 

d) kop 

e) Odebrání zbraně vždy směrem k tělu útočníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti napadení krátkou bodnou zbraní – varianta 1 

a) Zastavovací postoj 

b) Tasení spreje s příkazem k odložení zbraně 

c) Použití spreje 

d) Útěk 
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Obrana proti napadení krátkou bodnou zbraní – varianta 2 

a) Zastavovací postoj 

b) Tasení obušku, případně nález klacku, tyče, či jiné improvizované zbraně 

c) Úder obuškem do útočící ruky 

d) Kop 

e) Útěk 

 

 

 

 

 

Obrana proti napadení krátkou bodnou zbraní – varianta 3 

a) Dolní blok zároveň s ustoupením a úderem do nosu 

b) Kop kolenem do břicha/hlavy s přitažením za hlavu / krk 

c) Zadržení – znehybnění 

 

 

 

 

 

Obrana proti napadení krátkou bodnou zbraní – varianta 4 

a) Zastavovací postoj 

b) Kop na koleno 

c) Útěk 
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Obrana proti napadení krátkou bodnou zbraní – varianta 5 

a) Vrchní blok zároveň s vykročením a úderem do obličeje 

b) Svedení útočící ruky dolů 

c) Kop kolenem do břicha s přitažením za hlavu / krk 

d) Zadržení – znehybnění 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti napadení krátkou bodnou zbraní – varianta 6 

a) Zachycení vyhrožující ruky společně se svedením do strany 

b) Úder do obličeje 

c) Páka na ruku kote-gaeshi 

d) Odebrání zbraně 

e) Zadržení – znehybnění 
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Obrana proti napadení v automobilu – varianta 1 

a) Pokud jsem připoután jednou rukou se odepínám, druhou údery dlaní do tváře 

b) Útěk 

(platí jak pro obránce řidiče, tak spolujezdce) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrana proti napadení v automobilu – varianta 2 

a) Pokud mohu, na nic nečekám a odjíždím, zamykám se 

b) Pokud nemohu odjet (vybitá baterie apod.) 

c) Udeřím dveřmi do útočníka 

d) kop do rozkroku 

e) úder dlaní do obličeje 

       (platí pro řidiče) 
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PRVNÍ POMOC 
První pomoc v tomto dokumentu vychází z teoretických materiálů Českého 

Červeného kříže, blíže z některých částí základní normy zdravotnických znalostí a 

dále z praktických znalostí autora, se kterými se setkal během své zdravotnické 

praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (na foto absolventka kurzu sebeobrany Uhrová, při výuce první pomoci) 
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28. Předmluva první pomoci 
Dovolte mi, abych Vás přivítal v poslední fázi této mnohostranně využitelné 

příručky. Pracoval jsem několik let, jako zdravotník první pomoci a taktéž 

záchranář vodní záchranné služby. Přijde mi jako povinnost, Vás proto 

seznámit v základech poskytování první pomoci. Pravidelně pořádáme v 

tělocvičně kurzy první pomoci a pamatujte, že jedině v praxi vyzkoušené a 

nacvičené postupy první pomoci, budou použitelné v krizové situaci, proto se 

informujte u svého trenéra na kurz první pomoci ještě dnes! 

Je s údivem, kolik lidí ještě v dnešní době neovládá ani ty nejmenší základy 

první pomoci. Pokud nebereme v potaz, že jsme povinni každý z nás 

poskytnout první pomoc osobě, která pomoc zjevně potřebuje, znalost první pomoci, je podle mě morální 

věcí každého. Vždyť i Váš známý, kolega, přítel, rodič, sestra nebo bratr, může potřebovat pomoci. Už víte, 

že jsem pracoval jako zdravotník a mou prací bylo pomáhat právě lidem, kteří to potřebovali. I Vy byste 

měli umět ovládat alespoň strohý základ. Níže si osvětlíme základní pravidla poskytování první pomoci. 

První pomocí nikdy nic nezkazíte, je lepší něco zkusit, než člověka nechat na pospas osudu! Mějte na 

paměti, že i Vy, můžete jednou potřebovat pomoc! Za špatně provedenou první pomoc, Vás nebude 

nikdo nikdy popotahovat, při neposkytnutí první pomoci, porušujete zákon! 

Při poskytování první pomocí mějte na paměti především svou vlastní bezpečnost! První pomoc jste 

povinni poskytnout sice vždy, ale pokud tím nejste sami ohroženi! 

Obsah: (informace částečně převzaty z http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy) 

1) Základní pravidla laické první pomoci 

2) Telefonní čísla pro krizové situace, Přivolání odborné pomoci 

3) Prohlídka pacienta, Základní vyšetření raněného 

4) Bezvědomí - resuscitace 

5) Odstranění překážky z dýchacích cest 

6) Vnitřní a vnější krvácení 

7) Poranění hlavy, hrudníku, břicha 

8) Poranění končetin – pohybového aparátu 

9) Ošetření ran 

10) Poranění oka 

11) Kousnutí, bodnutí hmyzem, uštknutí 

12) Popáleniny 

13) Úraz elektrickým proudem 

14) Úpal a úžeh 

15) Omrzliny 

16) Podchlazení 

17) Mdloba 

18) Epilepsie 

19) Stavy náhlé bolesti na hrudi 

20) Cévní mozková příhoda 

21) Stavy dušnosti 

22) Stavy při cukrovce 

23) Alergická reakce 

24) Otrava 

25) Transport raněných 

26) Polohování raněných 
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Základní pravidla laické první pomoci, je třeba znát zcela nazpaměť. Jedná se o základní podněty, které 

musí zachránci před, nebo během (i po) poskytování první pomoci, být zcela jasné a musí je dodržovat. 

a) Při poskytování první pomocí vždy dbám na to, abych nebyl ohrožen především já sám 

b) Při krvácejících poraněních použiji ochranné rukavice a dbám zvýšené obezřetnosti 

c) Při poskytování první pomoci u dopravních nehod vždy zajistím svou viditelnost 

d) K místu, kde se nachází zraněný, nikdy neutíkám, ale maximálně jdu zrychlenou chůzí 

e) Všímám si okolí raněného a hledám možný důvod jeho obtíží 

f) Vždy se přesvědčím, zda se v okolí raněného ještě stále nenachází útočník / pachatel 

g) Pokud to situace vyžaduje, před samotným poskytováním první pomoci, přivolám odbornou 

lékařskou pomoc a zajistím si tak, že mi (raněnému) přijde někdo na pomoc. 

 

Telefonní čísla pro krizové situace by měl znát každý, i malé dítě. I tak se dostávám často do situací, kdy 

tato důležitá čísla neznají ani dospělí! Což je velmi špatné. Tato čísla je vhodné si uložit jako předvolby do 

telefonu a všechny si i tak zapamatovat. Minimálně mezinárodní tísňovou linku – 112. 

a) 112 – tísňová linka 

b) 158 – policie 

c) 156 – městská policie 

d) 155 – rychlá záchranná služba 

e) 150 – hasiči 

Prohlídka pacienta, tvoří vlastně základ celé první pomoci. Je to prvotní úkon, díky kterému zjistím co 

pacientovi vlastně je. Zda mu bude stačit poskytnutí laické první pomoci, nebo bude muset být přivolána 

odborná lékařská pomoc. Postup prvotní prohlídky, jsem se snažil vypracovat níže do obrázku.  
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Přivolání odborné pomoci 

Odbornou pomoc voláme vždy, pokud se jedná o život ohrožující stav. Pokud se raněnému udělá pouze 

nevolno a postačí krátký odpočinek a čistý vzduch, není třeba ihned volat odbornou lékařskou pomoc. 

Pokuste se zachovat a klid a nahleste: 

- Co se stalo 

- Místo, kde se událost stala 

- Dále postupujte dle pokynů dispečera (při volání na linku 155 je dispečer kvalifikovaný zdravotník / 

sestra a rádi Vám pomohou a poradí jak dále postupovat s první pomocí) 

 

Prohlídka pacienta – základní vyšetření raněného 

S postiženým je třeba neustále komunikovat. Je třeba sledovat, zda postižený silně nekrvácí, není 

v bezvědomí, nebo zda dýchá normálně. (lapavé dechy se nepovažují za dýchání). Dále se sledují známky 

úrazu (rány, deformace končetin). První pomoc pak zajišťujeme v souladu s tím, co jsme zjistili. 

 

Bezvědomí – resuscitace 

Vědomí je jednou ze základních životních funkcí. Tedy člověk v bezvědomí, nemá zajištěny základní životní 

funkce! 

 

Možné komplikace: 

- Zapadnutí kořene jazyka (zastavení dýchání) 

- Vdechnutí žaludečního obsahu (nemožnost dýchat, utopení se na suchu) 

- Podchlazení (ohrožení funkce životně důležitých orgánů) 

- Zástava ostatních životních funkcí (krevní oběh) 

 

Resuscitace je život zachraňující úkon, kterým se snažíte doslova 

rozpumpovat srdce raněného (obnovit krevní oběh). Je důležité si vždy 

uvědomit, že před zahájením KPR je nutno prohlédnout zda pacient 

nejeví známky silného krvácení, které by se mohlo opětovně spustit při 

rozpumpování srdce! Taková resuscitace by byla k ničemu, pokud byste 

z postiženého vypumpovali i poslední zbytky krve. 

Při KPR vždy pokládám raněného na tvrdou podložku (žádná postel 

apod.) odhalím triko, tílko a nahmatám střed prsních bradavek.   

Postoj při resuscitaci je zobrazen na prvním obrázku. Ruce jsou celou 

dobu napnuté, střed mého těla je zhruba nad srdcem postiženého.  

Resuscitace se provádí univerzálním postupem v poměru 30stlačení hrudní kosti na 2vdechy (dnes již 

nejsou vdechy nutné – pokud pacienta neznáte, jedná se o cizí osobu, stačí jen stlačovat!) Hloubka 

stlačení by měla být cca 5cm. Frekvence stlačení 100 x za minutu! 

Před samotnou resuscitací, si přivolejte na pomoc někoho, kdo jde kolem (pokud je to možné) a dejte mu 

pokyn, aby volal na tísňovou linku. Poté mu řekněte, aby Vám pomohl se samotnou resuscitací – 

například, aby držel zakloněnou hlavu. Není vhodné se často střídat! Resuscitace je fyzicky velmi 

náročná! Resuscitaci provádějte až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci, nebo do úplného vyčerpání! 
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Vždy se musí v krizové situaci určit jedna osoba, která ví, co dělá a tato musí vydávat jasné pokyny. Např. 

ty běž pro pomoc, ty volej, ty drž hlavu, ty resuscituj! – buďte touto osobou právě Vy! 

30 (stlačení) : 2 (vdechy) 

5cm hluboko: 100 x za minutu 
 

 

 

 

 

 

Na obrázku vlevo lze vidět situaci, kdy se zachránce rozhodl dýchat tzv. přes resuscitační masku.  

Na obrázku vpravo lze naopak spatřit hloubku stlačení, která je velmi důležitá. 

 

Jediný funkční nácvik je přímo na figuríně, kterou naše škola vlastní. Nechte si proto zařadit výuku první 

pomoci do Vašeho plánu – tato investice se Vám může jednou hodit! 

Resuscitace u dětí a kojenců  

Je trochu odlišná, ale především použitím techniky. U dětí 

pubertálního věku, se doporučuje nejdříve provést 5vdechnutí a 

následně stlačovat ve stejném poměru, tedy 30:2, ale pouze 

jednou rukou (jednou dlaní) 

 

U kojenců, se stlačuje hrudníček pouze prostředníčkem a 

prsteníčkem. Dýchá se polovičním nádechem a dýchá se přes nos a pusu zároveň. 

 

Rekapitulace resuscitace – platná pro všechny věkové skupiny: 

1) Zakloň hlavu 

2) Přivolej záchrannou službu 

3) Prováděj masáž srdce 

Odstranění překážky z dýchacích cest 

U dospělých a starších dětí se provádí tzv. Heimlichův manévr, 

což je takový chvat, kdy postiženého obejmete zezadu přes ruky 

a svou pěst mu zatlačíte směrem k sobě a nahoru. 

 

U menších dětí, se provádí totožný manévr jen s tím, že dítě si 

opřete o nohu a udeříte mezi lopatky. 
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Vnější a vnitřní krvácení 

Krvácení jak je zřejmé z nadpisu, rozdělujeme na vnitřní a vnější. Při velkém, jinak řečeno masivním 

krvácení, je přímo ohrožen život poraněného. Ošetření masivního krvácení, tedy v první pomoci 

ošetřujeme přednostně. 

 

Krvácení obecně se snažíme 

zastavit vždy působením tlaku 

v ráně. Nejlépe je vhodno použít 

tlakový obvaz. 

 

 

Krvácení vnější jsou tři druhy:  

Tepenné – jasně červená krev vystřikuje z rány 

Je nejnebezpečnější. Pokud neznáme tlakové body, přikládáme škrtidlo nad 

ránu vždy na pevnou kost, abychom tepnu stlačili právě o kost. Moderním 

škrtidlem, které vidíte na obou fotkách, je turniket, který je škrtidlem jako 

takovým, ale k utažení je zapotřebí snadného mechanizmu a taktéž nasazení je 

lepší. Nevýhodou je jeho běžná neskladnost, kdy jeho velikost je stejně velká, 

jako celá malá lékárnička včetně dvou gumových škrtidel. Vhodné je tak 

turniket vozit ssebou v autě apod. Výhoda je naopak v tom, že toto škrtidlo si 

může postižený nasadit sám. 

 

Žilní – tmavě červená krev vytéká z rány 

Pokud to není nutné, zásadně nezaškrcuji a tím se snažím zachránit pacientovi danou končetinu. Přikládám 

tlakový obvaz, což může být například jeden nevyrolovaný obvaz a utahuji druhým obvazem. Pokud 

prosakuje, přikládám druhou vrstvu. 

 

Vlásečnicové – krev z rány pouze prosakuje 

Jedná se spíše o menší oděrky. Tyto desinfikujeme vhodným roztokem a sterilně kryjeme obvazem, 

případně náplastí. 
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Vnitřní krvácení 

K vnitřnímu krvácení dochází, pokud vniká krev do vnitřních orgánů, nebo dutin. Vnitřní krvácení obvykle 

doprovází šok. Příznaky vnitřního krvácení mohou být  

- Bledost 

- Pot 

- Slabost 

- Bolestivost 

- Slabý tep 

- Poruchy vědomí 

 

Jako první pomoc se doporučuje nemanipulovat s postiženým a volat lékařskou pomoc. Doporučuje 

se také taková poloha postiženého, která mu je nejvíc příjemná, obvykle si ji najde sám. 

 

Poranění hlavy, hrudníku, břicha 

Poranění hlavy je rizikové z důvodu poškození lebky, či mozku, případně hrozí 

krvácení do mozkové tkáně. Příznakem může být otevřená rána na hlavě. Obvykle 

poranění hlavy doprovází ztráta orientace, celková zmatenost, eventuálně 

krvácení z uší a nosu. 

 

Při vědomí voláme první pomoc a staráme se o tepelnou pohodu postiženého. 

V bezvědomí zajišťujeme základní životní funkce. 

 

Poranění hrudníku zahrnují především zlomeniny žeber, hrudní kosti, poranění 

orgánů hrudníku, krvácení do dutiny břišní a pneumotorax. Příznakem bývá bolest 

na hrudi, špatné dýchání a v případě pneumotoraxu může krev bublat. 

Raněného ukládáme do polo-sedu, voláme lékařskou službu a v případě otevřeného 

pneumotoraxu přikládáme ruku v rukavici na ránu a držíme až do příjezdu ZZS.  

Nikdy nevytahujeme cizí tělesa z rány. 

 

Poranění břicha bývá často provázeno vnitřním krvácením. Jedinou možnou 

pomocí, je zajistit postiženému takovou polohu, která je mu nejvíce příjemná 

a sledovat životní funkce. V případě vyhřezlých orgánů, tyto nevracíme a 

pouze kryjeme obvazem. Obvykle je úlevová poloha taková, že postižený leží 

na boku a nohy má pokrčeny. 

Poranění končetin – pohybového aparátu 

Jedná se o zlomeniny kostí, poškození kloubů, svalů a šlach. 

Jde o bolestivé úrazy a léčba bývá dlouhodobá. Příznaky jsou bolestivost, 

krvácení, otoky. 

 

Zlomeniny, podvrtnutí, vykloubení se nenapravují, vždy pouze chlaďte 

postiženou oblast a fixujte pomocí trojcípého šátku, či jiného kusu látky. 

V první řadě ošetřujte krvácení. V případě otevřené zlomeniny postupujte 

jako u krvácení s tím, že obvaz motejte především kolem trčící kosti, i tu ale 

následně sterilně kryjte. 
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Poučte postiženého, aby poškozenou část těla nijak nenamáhal.  

Pokud to situace vyžaduje, končetinu fixujeme improvizovanou dlahou 

(například v přírodě, kde je pomoc nedostupná a je třeba transport 

raněného). 

 

Ošetření ran 

Za ránu považujeme porušení celistvosti kůže. Obvykle je doprováza malou 

krevní ztrátou. U větších ran zastavujeme především krvácení. Pevně uvízlé 

tělesa nevytahujeme z rány. Obvykle vyčistíme ránu (proudem vody) a pokud 

možno desinfikujeme okolí rány. Následně kryjeme obvazem, či náplastí. 

 

Poranění očí 

Při vniknutí cizího tělesa do oka může dojít k trvalému poškození zraku! Pokud je to 

možné, snažíme se oko vypláchnout čistou vodou. Při větších typech poranění, 

především kryjeme oko obvazem. 

 

Kousnutí, bodnutí hmyzem, uštknutí  

Při kousnutí zvířetem, je poraněný ohrožený velkým krvácením a zvýšeným rizikem 

infekce. Důležité je tedy zastavit krvácení a vyhledat lékařskou pomoc. Dobré také je, 

pokud to lze, zajistit zvíře. (čí a jaký to byl pes apod.) 

 

Při štípnutí hmyzem přikládáme studený obklad a v případě alergické reakce 

podáváme příslušné léky. (pravidlo ZZC – Zyrtec, Zodac, Claritine) 

 

V případě uštknutí, se snažíme omezit pohyb. Přikládáme studený obklad. Snažíme 

se zjistit druh hada. 

Popáleniny jsou typem poranění tkáně, či kůže způsobeného teplem, elektřinou, 

chemickými látkami, třením nebo ozářením. Popáleniny, které postihují pouze 

povrchovou vrstvu kůže, jsou známé jako povrchové, neboli popáleniny prvního 

stupně. Když poškození pronikne do některé ze spodních vrstev, jedná se o 

popáleninu druhého stupně. Při popáleninách třetího stupně poranění postihuje 

všechny vrstvy kůže. Popáleniny čtvrtého stupně zasahují i do tkání nacházejících se hlouběji, například do 

svalstva nebo kostí. 

I. a II. stupeň chladíme, dokud chlazení přináší úlevu pod tekoucí vodou, alespoň 20minut. III. stupeň 

nechladíme, protože došlo k celkového zničení tkáně. Ránu dále sterilně kryjeme. Puchýře 

nepropichujeme. Příškvarky jako například oděv nestrháváme, ale pouze volně visící konce odstřihneme. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poran%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elekt%C5%99ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_l%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Treniota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
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Úraz elektrickým proudem 

Úraz elektrickým proudem většinou doprovází několik zranění najednou. Úraz elektrickým proudem 

provází skoro vždy šok. První pomocí, je zamezit dalšímu působení elektrické energie (vypnout pojistky, 

vytáhnout přívodní šnůru ze zásuvky apod.) následně se postupuje dle situace. 

 

Při vědomí  - kontroluji životní funkce, volám 155, ošetřím popáleniny 

Bez vědomí – pokládám na tvrdý povrch a zahajuji resuscitaci 

 

Úpal a úžeh 

K úpalu dochází při přehřátí postiženého v prostředí s vysokou teplotou. 

K úžehu dochází při působení slunce na nechráněnou pokožku, především 

hlavy. První pomocí je doplnění tekutin, je třeba ochlazovat raněného a 

popáleniny od sluníčka, je třeba ošetřit vhodnými spreji (Panthenol apod.) 

Omrzliny 

Omrzlina je lokální poškození chladem. Postihuje nejčastěji nechráněné a nedostatečně prokrvené části 

těla. Příznaky jsou bolestivost, ztráta citu, nebo zbělení (mramorová barva) kůže. 

První pomocí je transport postiženého do tepla. Omrzlé části ohříváme ve vodní lázni cca 35oC. 

 

Podchlazení 

Za podchlazení považujeme pokles tělesné teploty pod 35oC. Jedná se o následek působení chladu, nebo 

selhání řízení tělesné teploty. Postiženého je třeba transportovat do teplého prostředí, případně na místě 

nehody izolovat od země. Vhodné je použití izometrické folie. 

 

Mdloba 

Je krátkodobá a přechodná porucha vědomí způsobená nedokrvením 

mozku. Postižený je bledý, studeně opocený, sítí se slabý. 

 

Pokud to jde, tak zachytit postiženého při pádu. Položit jej na zem na záda 

a zdvihnout dolní končetiny. Zajistit přívod čistého vzduchu a uvolnit těsný 

oděv. 

 

Epilepsie 

Epilepsie je onemocnění mozku a velmi často bývá provázeno záchvaty. 

Příznakem je bezvědomí, pád, záškuby končetin, pěna u úst, pomočení. 

 

Odstraníme předměty z okolí, aby si postižený nemohl více ublížit, nesnažíme se 

postiženého nijak držet, ani omezovat jeho pohyby. Nevkládáme nic do úst. Pouze 

kontrolujeme, zda dýchá, nebo ne. Voláme záchrannou službu. 
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Stavy náhlé bolesti na hrudi 

Nejběžnější a zároveň nejzávažnější příčinou bývá infarkt (nedokrvenost srdečního 

svalu) U infarktu je vysoké riziko zástavy oběhu. 

 

Příznakem je obvykle nepříjemný tlak na hrudi, svírání, či pálení uprostřed 

hrudníku. Dušnost, pocit úzkosti. V horších případech bezvědomí, zástava oběhu. 

 

První pomocí, je uložit poraněného do polohy jaká je mu příjemná, uvolnit oděv, zajistit dostatek čerstvého 

vzduchu, volat 155. V případě zástavy ihned resuscitovat. 

 

Cévní mozková příhoda 

Cevní mozková příhoda, je taktéž nazývána jako mozková mrtvice. Dochází k ní 

v případě, že některá část mozku není dostatečně prokrvena. Příznakem je porucha 

hybnosti, zmatenost, neschopnost mluvit nebo rozumět, krutá bolest hlavy, porucha 

vědomí.  Obvykle ochabne část obličeje, či celá polovina těla. 

 

První pomocí je volat záchrannou službu, doporučit postiženému aby se nehýbal, zajistit 

tepelný komfort a sledovat životní funkce.  

 

 

Stavy dušnosti 

Dušnost je pocit nedostatku vzduchu, nebo obtížného dýchání. Způsobuje ji 

nemoc zvaná astma, srdeční slabost, nebo psychická labilita. 

 

První pomoc je uklidnění a uvolnění oděvu kolem krku. Posazení do takové 

polohy, jaká je pacientovi příjemná (obvykle polo-sed). Snažíme se najít léky, 

neboť obvykle takový člověk o svém problému ví. Pokud se stav nelepší, voláme 

záchrannou službu. 

 

Stavy při cukrovce 

Cukrovka (Diabetes Melituis) je onemocnění, kdy organismus nedostatečně kontroluje množství cukru 

v krvi. Postižený může mít hyperglykemii (vysoký obsah cukru v krvi) nebo hypoglykemii (nízký obsah cukru 

v krvi). V případě záchvatu, je postižený ohrožen poruchou vědomí. 

 

Příznaky hypoglykemie: Hlad a slabost, třes, poruchy řeči, ztráta vědomí, křeče. 

 

První pomocí u hyper i hypoglykemie je okamžité podání cukru (nejlépe Coca cola a jiné velmi slazené 

nápoje) U hypoglykemie je podání cukru záchrana života u hyperglykemie krátkodobé podání cukru nevadí. 

 

Kontroluj vědomí, pokud potíže přetrvávají volej záchrannou službu. 
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Alergická reakce je neadekvátně zvýšená reakce na určitý antigen (alergen) z prostředí na který většina 

populace nereaguje. Pro první pomoc se doporučuje zklidnění a podání léků. Tzv. trojice léků proti alergii 

a) Zyrtec 

b) Zodac 

c) Claritine 

 

Anafylaxe je však již život ohrožující reakce přecitlivělosti způsobená vniknutím alergenu do systémové 

cirkulace. Vyznačuje se dušností, bolestí, studeným potem. Způsobuje ji hmyzí jed, léky a jiné. Nástup je 

někdy v řádech sekund, jindy minut. Pokud není anafylaxe včas rozpoznána, nejsou podány léky, může dojít 

ke stavu, že pacient dostává šok a upadá do bezvědomí. Následně se postupuje dle základního vyšetření 

v bodě 1. tedy dýchá – nedýchá apod.… 

Otrava 

Otravy jsou způsobeny jedy. Za jed je považován i běžně užívaný lék, nebo 

alkohol v nepřiměřeném množství.  

 

První pomocí je zabránění dalšího vstřebávání jedu, pokud je postižený při 

vědomí vyvolej zvracení, pokus se zjistit o jaký jed se jedná (plato léků apod.) 

 

V případě požití kyselin zvracení nevyvoláváme, došlo by k sekundárnímu poškození tkání opětovným 

protečením kyseliny v krku. 

 

Transport raněných  

Transport raněných již není považován za přímé poskytování první pomoci a je velmi 

důležité rozmyslet si, zda je opravdu transport tím nejlepším řešením. Pokud je 

postižený v nebezpečí a hrozí další riziko tak transport provádíme. (např. leží na kolejích) 

 

 

Dopravní nehoda – Rautekův manévr 

V případě dopravní nehody se snažíme zajistit pouze životní funkce a zastavit krvácení. 

S postiženým manipulujeme pokud možno vůbec. Pokud ale například hoří, používáme 

k transportu (pokud jsme sami) Rautekův manévr, tedy manévr, kdy postiženého 

obejmeme zezadu a chytneme se oběma rukama jeho předloktí. Táhneme jej pak 

směrem dozadu. 
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Polohování raněných  

Správná poloha je při poskytování první pomoci velmi důležitá. Nejlepší poloha je vždy taková, jakou si 

postižený při vědomí sám zvolí. Sám totiž cítí, jak je mu nejlépe. 

 

Stabilizovaná poloha se použije v případě, že postižený dýchá, tedy jsou zachovány jeho životní funkce, ale 

je v bezvědomí, zde totiž hrozí riziko udušení buď zvratky, nebo zapadnutím jazyka. (v případě, že by zůstal 

ležet na zádech). 

Stabilizovaná poloha se provádí, viz obrázek. Pokud máte v tematickém plánu výuku první pomoci, polohu 

si odzkoušíte přímo na tréninku. Postižený leží na boku, noha zabraňuje překlopení, ruka podpírá hlavu a 

především ji drží v zakloněné poloze. Důležité je stále kontrolovat zda postižený dýchá. Pokud by dýchat 

přestal, je nutné jej položit na záda a zahájit resuscitaci. 

 

 

 

Protišoková poloha - Šok je obrannou reakcí organismu na nedostatek 

kyslíku a není-li vhodně ošetřen, může končit smrtí. Provází téměř všechna 

vážnější poranění a jakákoli větší bolest je podpůrnou složkou rozvoje šoku. 

Šok nesmíme nikdy podceňovat, protože protišoková opatření jsou účinná 

pouze v jeho úvodních fázích.  

 

Tělo postiženého reaguje na sníženou dodávku kyslíku, tkáně trpí nedostatkem kyslíku a živin. Nejčastější 

příčinou je velká ztráta krve. Tělo potřebuje kyslík pro činnost mozku a srdce, v průběhu šoku tělo pracuje 

na tzv. „kyslíkový dluh“. Dluhy se ale musí splácet. V tomto případě je cena příliš vysoká. Když se naučíte 

protišoková opatření provádět jako prevenci, předejdete spoustě komplikací.  

Postiženého položíme na záda a dolní končetiny zvedneme, 

viz.obrázek. Kontrolujeme životní funkce. 

Cestovní lékárničky obsahují stěžejní prostředky pro poskytování 

první pomoci tam, kde není možno zajistit okamžitou odbornou první 

pomoc. Já tuto lékárničku (viz. Obrázek) vozím především na kole, 

v autě mám samozřejmě autolékárničku. Tato cestovní lékárnička 

byla sice primárně určena pro policisty, aby při výkonu služby mohli 

přímo na ulici poskytovat první pomoc, nicméně je volně prodejná a 

celkem cenově dostupná i pro běžného občana.  Rozhodně 

doporučuji přímo tento model. Je v ní vše, co se do tak malého 

balení lze vůbec zkusit dostat.  Lékárnička je dobrá i pro cesty na 

dovolené a na túře do lesa, či hor se taktéž neztratí. 

Pokud si ji přece jen zakoupíte, nebo jakoukoli jinou samozřejmě, doporučuji si celou lékárničku rozbalit, 

nejlépe přinést na trénink a zde přímo prokonzultovat v rámci první pomoci co k čemu vlastně slouží. 

Lékárničku je dobré u sebe mít, ale samozřejmě umět také obsah rozpoznat a umět ji použít. Důležité také 

je hlídat dobu expirace. Opět doporučuji, nechte si zařadit k výuce sebeobrany i hodinu první pomoci. Za 

120 minut se můžete naučit úkony, které mohou Vám, nebo Vašim blízkým jednou zachránit život. 
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34. Závěr 
Závěrem bych chtěl poděkovat za to, že máte zájem o to naučit se efektivně bránit. To je první důležitý 

krok. Pokud již používáte tuto příručku na mé doporučení, třeba přímo ke kurzu sebeobrany, ve kterém 

právě teď cvičíte, vězte, že s touto příručkou budete vždy o krok napřed.  

 

Tato příručka obsahuje většinu informací, které Vám budou sděleny i na tréninku, pro nováčka je ale 

prakticky nemožné, si vše zapamatovat. Tuto příručku můžete ale otevřít kdykoli a předváděné techniky si 

alespoň zrekapitulovat. 

 

35. Vznik příručky 
Nad touto příručkou jsem strávil mnoho hodin. Pro 

zachycení modelových situací bylo taktéž třeba obětovat 

čas. I tak si ale myslím, že tato příručka, bude nově 

příchozím studentům sloužit dlouhou dobu. 

Připomínám, že příručka byla určena pro nově příchozí, 

nynější, nebo i bývalé žáky naší školy, především jako 

učební pomůcka. Jelikož byla vytvářena v čistě domácím 

prostředí, mějte při prohlížení prosím shovívavost. 

Nezapomeňte, že žádná kniha Vás nenaučí opravdu se 

bránit. K tomu je zapotřebí nácvik pod dohledem trenéra. 

 

Původní, tedy 1. příručka, byla vytvořena na počátku roku 2015. Jelikož se ale sebeobrana postupně 

vyvíjí a i my objevujeme nové techniky, bylo třeba některé techniky přidat, jiné upravit, jiné již třeba na 

tréninku nepoužíváme vůbec. Dostává se Vám tedy do rukou aktuální příručka s nejmodernějšími trendy 

reálné sebeobrany. V květnu roku 2016 byla tato příručka doplněna o obsáhlejší návod na poskytování p 

první pomoci. Máte tedy v ruce již 3.vydání této příručky, které slouží i pro kurz první pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Škola bojových umění a sebeobrany Břeclav, U Splavu 2867/1. Datum vydání: 27.2.2016 – Petr Čapka              

 

77 
 

 

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME NA NOVÝCH, PŘEHLEDNĚJŠÍCH WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH, KTERÉ PROHLÍDLY A NA KTERÉ SE DOSTANETE I PŘES 

SMARTPHONE, ČI TABLET! 

WWW.SEBEOBRANABRECLAV.WZ.CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA WEBU 

 Aktuální informace o seminářích a kurzech. 

 Fotografie a videa z tréninků a seminářů uvidíte jako první. 

 Online přihláška na cvičení a semináře. 

  Soutěže o tréninky ZDARMA 
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