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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou použití palné zbran! v profesní obran! 

pr"myslu komer#ní bezpe#nosti. Tato práce je rozd!lena na praktickou a teoretickou #ást. 

V teoretické #ásti jsou zpracovány údaje o normách, profesích, #innostech a faktorech 

ovliv$ujících používání palných zbraní v PKB. Cílem této práce je aplikovat teorii do 

praxe, což jsem popsal v praktické #ásti. Výsledkem bylo zpracování výcvikového plánu 

pro profesní obránce, kte%í používají PZ ke své #innosti. Vše je podpo%eno fotografiemi pro 

lepší názornost.  

 

Klí#ová slova:  použití zbran!, zbra$ v pr"myslu komer#ní bezpe#nosti, výcvik se zbraní, 

výcvikový plán se zbraní.    

 

 

 

ABSTRACT 

Dissertation work deal with problems using gun in industry of security. This work 

is fission on practical and theoretic part. In theoretic part are processed data about 

specifications, professions, activities and factors biasing using guns in industry of security. 

Destination those work is apply theory to the practice, which I described in practical part. 

Produce was processing training scheme for vocational defender, who used gun to his 

activities. Everything is seconded photographs for better plasticity.  

 

 

Keywords: force of guns, guns in bussines safeness industry, training with guns, training 

program with guns.  
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ÚVOD 

Dnešní moderní doba s sebou nenese jen pokrok a blahobyt, ale i mnoho negativních 

v!cí, mezi které pat%í i rostoucí kriminalita. Není tedy divu, že stále více lidí využívá všech 

dostupných prost%edk" k zabezpe#ení svých základních práv – života, zdraví a majetku. Díky 

tomu hrají d"ležitou roli v ochran! obyvatelstva a jejich majetku soukromé bezpe#nostní 

služby. Jelikož v podmínkách )R chybí zákon o civilních bezpe#nostních službách (tento 

zákon je b!žný ve v!tšin! zemích Evropy), jsou pracovníci SBS považováni za b!žné ob#any. 

Aby se tito pracovníci mohli ú#inn! bránit, jelikož jsou nasazováni do oblastí kde je n!jaká 

hrozba útoku #i nebezpe#í, používají #asto ke své profesní #innosti palnou zbra$. 

Toto téma jsem si vybral z toho d"vodu, že pro nové zájemce o práci v oboru PKB 

#asto chybí n!jaký psaný materiál, a* již kniha #i skripta, který by sloužil k jejich 

informovanosti o používání a výcviku s palnými zbran!mi v tomto pr"myslu. Dalším 

d"vodem je fakt, že pokud se b!žný ob#an setká s pracovníkem SBS v praxi, #asto tito 

pracovníci nemají znalosti o dané problematice ve svém oboru, což je op!t zp"sobeno 

nedostate#ným výcvikem a znalostmi.  

A protože po#et t!chto profesí neustále stoupá, roste i po#et lidí, kte%í mají zájem 

pracovat v PKB. Je tedy nutné, aby firmy disponovali dostatkem materiálu, který podpo%í 

jejich vzd!lávací a výcvikový systém. V sou#asné dob! je tomuto tématu v!nováno velmi 

málo pozornosti a d"sledkem je #astá neprofesionálnost civilních bezpe#nostních služeb a s 

tím související medializace t!chto problém". Je jasné, že v televizi uvidíme spíše co se 

bezpe#nostnímu pracovníkovi nepovedlo, než to co se povedlo.  

Cílem této práce bude navrhnout komplexní %ešení výcvikového plánu pro za#ínající 

pracovníky bezpe#nostního pr"myslu, kte%í ke svému povolání budou pot%ebovat PZ. Tato 

problematika se m"že na první pohled zdát jednoduchá, ale v podmínkách )R neexistuje 

žádný manuál #i dokument, který by se touto problematikou zabýval. Tento plán výcviku 

obsahuje spoustu informací, které se musí aplikovat do praktických p%íklad", aby nešlo jen o 

nauku teorie. Nejd"ležit!jší sou#ástí výcviku je totiž praktická manipulace se zbraní za 

doprovodu dobrých teoretických znalostí.  

Nejv!tším p%ínosem bude tato práce pro bezpe#nostní agentury podnikajících ve sfé%e 

PKB, dále pro osoby, které cht!jí PZ používat k výkonu povolání jako nap%. soukromý 

detektiv, osobní strážce, strážný objektu apd… Ovšem tuto práci mohou využít i školy jako 

skripta pro výuku v oboru používání PZ v bezpe#nostním pr"myslu. V neposlední %ad! zde 
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najdou pot%ebné informace i b!žní ob#ané, kte%í se cht!jí seznámit s touto problematikou a 

mají zájem po%ídit si PZ k ochran! svého života, zdraví a majetku.  

Pro tuto diplomovou práci využiji tyto v!decké metody: kompilaci, analýzu, syntézu, 

porovnání a dedukci. Tyto v!decké metody bude nutno použít, jelikož materiál k této práci 

takto komplexn! nebyl nikde publikován.  

Kompilaci jsem využil zejména v teoretické #ásti p%i shrnování a shromaž,ování 

údaj" zvlášt! v kapitole 1. a 3. v podkapitolách 1.3., 3.1., 3.2 obsahující definice.  

Metodu analýzy jsem použil p%i vyhodnocování získaných informací a záv!r" zejména 

v podkapitolách 2.1., 4.2., a v kapitole 5. p%i rozebírání plánu výcviku.   

Metodu syntézy jsem využil p%i tvorb! záv!r" jednotlivých kapitol a v díl#ích 

vyhodnoceních zvlášt! v kapitolách 2, 3, 4, 5 a hlavn! v kapitole 6, která #erpá díl#í údaje z 

p%edchozích kapitol k vytvo%ení komplexního plánu výcviku s PZ.  

Metodu pozorování jsem využil p%i získávání informací a zkušeností u firmy Trigger 

servis a u bezpe#ností agentury MOBA.  

Metodu porovnávání jsem použil p%i vyhodnocování možných variant %ešení zejména 

pak v kapitole 4 a v podkapitole 2.3.  

Postup p%i výb!ru kapitol jsem zvolil tak, abych v první %ad! popsal zákonné normy 

upravující použití palných zbraní. Následná kapitole se bude zabývat otázkami funkcí a 

#inností spojených s používáním PZ v PKB, aby zájemce o tento obor v!d!l p%i jakém druhu 

#innosti bude pot%ebovat PZ. Potom se budu zabývat #ástí, která je zam!%ena na faktory, které 

ovliv$ují samotné použití zbran!. Tyto #ásti sm!%ují k teoretickému chápání dané 

problematiky. V následujících kapitolách se poté zam!%ím spíše na praktické zkušenosti 

týkající se používání PZ p%i výkonu povolání.  

Ve #tvrté kapitole uvedu obecné zásady, kterýma by se m!l %ídit bezpe#nostní 

pracovník p%i reálných st%etnutí s úto#níkem. D"ležitou #ástí této kapitoly jsou praktické 

p%íklady konfliktních situací s jejich následným %ešením. V následující kapitole potom 

navrhnu metody, kterými lze nacvi#it použití zbran! v reáln! nebezpe#ných situacích. 

Vyvrcholením této diplomové práce bude potom kapitola šestá, ve které se zam!%ím na 

výcvikový plán, který by m!li absolvovat všichni, kdo cht!jí používat PZ p%i výkonu svého 

povolání. 
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I.  TEORETICKÁ "ÁST 
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1 NORMY UPRAVUJÍCÍ POUŽITÍ PZ V NÁVAZNOSTI NA PR#MYSL 

KOMER"NÍ BEZPE"NOSTI 

Nabytím ú#innosti nového zákona #. 119/2002 Sb. o st%elných  zbraních a st%elivu 

došlo k harmonizaci kontroly výroby, nabývání do vlastnictví a držení RLZ s Evropskou unií. 

Novelizace zákona #. 156/2000 Sb. pak p%inese pot%ebnou legislativní úpravu ve zna#ení 

zbraní v souladu s požadavky OBSE [6].  

 

Poznámka.: pro pracovníky PKB nejsou žádné výjimky z hlediska zákonných norem, protože 

stále nebyl u nás schválen zákon o soukromých bezpe#nostních službách, a proto pro n! platí 

zákony stejn! jako pro b!žného ob#ana, tedy i získání a použití PZ.   

 

St!žejní normou upravující používání palných zbraní je zákon '. 119/2002 sb. o 

st(elných zbraních a st(elivu ze dne 8. b%ezna 2002 a zákon 140/1961 sb. trestní zákon.  

Zákon '. 119/2002 sb. o st(elných zbraních a st(elivu je rozd!len na #ty%i #ásti: 

! #ást první – zbran! a st%elivo 

Tato !ást je rozd"lena na XIV hlav, které obsahují:  

úvodní ustanovení, vymezení n!kterých pojm", kategorie zbraní a st%eliva, nabývání 

vlastnictví, držení a nošení zbran! a st%eliva, zbrojní pr"kaz, zbrojní licence, registrace zbraní 

a pr"kaz zbran!, vývoz, dovoz a tranzit zbraní a st%eliva, provozování st%elnic, zvláštní 

ustanovení o nakládání se zbran!mi a st%elivem, informa#ní systémy o zbraních, st%elivu a 

provozovaných st%elnicích, výkon státní zprávy, sankce a ochranná opat%ení, ustanovení 

spole#ná, ustanovení p%echodná, 

! #ást druhá – zm!na zákona #. 156/2000 sb. o ov!%ování st%elných zbraní; 

! #ást t%etí – zm!na živnostenského zákona; 

! #ást #tvrtá – ú#innost. 

Dále zákon obsahuje p%ílohu o vymezení zbraní a st%eliva (druhy zbraní a druhy st%eliva)[6]. 

 

Další vyhlášky ministerstev a na#ízení vlády: 

Vyhláška '. 384/2002sb. o provedení n!kterých ustanovení zákona o zbraních (popis 

fotografií  žadatele, tiskopisy, zp"sob vedení evidencí, zkoušky odborné zp"sobilosti) . 
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Na(ízení '. 338 o technických požadavcích pro zabezpe#ení p%echovávaných zbraní nebo  

st%eliva a o podmínkách skladování.. 

Vyhláška '. 369, kterou se stanoví postup )eského ú%adu pro zkoušení zbraní a st%eliva p%i  

za%azování typu zbran! nebo st%eliva do kategorie. 

Vyhláška '. 370 o dovoleném výrobní provedení plynové zbran!, expanzní zbran! a st%eliva. 

Vyhláška '. 371, kterou se stanoví postup p%i znehodnocování a ni#ení zbran!, st%eliva a  

výrob! jejich %ez". 

Vyhláška '. 493 o posuzování zdravotní zp"sobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního  

pr"kazu a o obsahu lékárni#ky první pomoci provozovatele st%elnice[6]. 

1.1 Jak m)že pracovník PKB zbra* získat? 

 Upravuje vyhláška #. 384/2002sb.  

Legáln! vlastnit zbra$ nebo st%elivo do ní mohou jen držitelé platného zbrojního 

pr"kazu. Pracovníky PKB nevyjímaje.  Tento doklad je ve%ejnou listinou a požívá tedy 

zvýšené ochrany, p%ípadné pad!lání je trestným #inem. Každý, kdo má u sebe zbra$ nebo 

st%elivo, musí mít zbrojní pr"kaz skute#n! p%i sob! - nesta#í jej tedy mít schovaný doma, 

pokud jdete se zbraní nap%íklad po ulici[6,18]. 

 

Existuje 6 skupin zbrojních pr)kaz): 

! ke sb!ratelským ú#el"m (skupina A); 

! ke sportovním ú#el"m (skupina B); 

! k loveckým ú#el"m (skupina C); 

! k výkonu zam!stnání nebo povolání (skupina D), nutný pro pracovníky PKB; 

! k ochran! zdraví, života nebo majetku (skupina E); 

! k provád!ní pyrotechnického pr"zkumu (skupina F)[6,18]. 
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Existuje sedm podmínek, které musí žadatel spl*ovat, aby získal ZP: 

1. Trvalé bydlišt! na území )eské republiky; 

2. Svéprávnost -  Žadatel musí být zp"sobilý k právním úkon"m a samoz%ejm! mít 

platný ob#anský pr"kaz; 

3. P(edepsaný v!k - Zbrojní pr"kaz skupiny A, D, E nebo F m"že vlastnit jen osoba 

starší 21 let. Pro skupinu B nebo C platí hranice 18 let v!ku; 

4. Zdravotní zp)sobilost - Posudek na p%íslušném formulá%i vydává za b!žný poplatek 

praktický léka% žadatele. Povinnou sou#ástí vyšet%ení však nejsou psychotesty, takže 

%ada odborník" volá po zp%ísn!ní zákona; 

5. Bezúhonnost - Jednou z nejd"ležit!jších podmínek je #istý trestní rejst%ík. Nep%ihlíží 

se p%itom k takzvanému zahlazení odsouzení, tedy že po ur#ité dob! m"že být i na 

pravomocn! odsouzeného pachatele nahlíženo jako na "#istého". Omezení p%itom 

neplatí pro všechny trestné #iny, ale p%edevším pro #iny násilné #i "protistátní". Proti 

zájemci nesmí být b!hem %ízení o vydání pr"kazu vedeno trestní stíhání, což ale op!t 

neplatí pro mén! závažné #iny; 

6. Spolehlivost -  Žadatel nesmí nadm!rn! požívat alkoholické nápoje nebo návykové 

látky ani svým jednáním p%edstavovat nebezpe#í pro vnit%ní po%ádek a bezpe#nost. 

Rozhodující p%itom je pravomocné uznání viny z p%estupku v posledních t%ech letech. 

M"že jít i o p%estupky proti ve%ejnému po%ádku, ob#anskému soužití #i proti majetku, 

v#etn! pytláctví; 

7. Odborná zp)sobilost -  Podrobn!ji se jí budeme v!novat v následující 

kapitole[6,18]. 

Pro pracovníky v PKB je d"ležité vlastnit ZP skupiny D, protože zbra$ pot%ebují p%i 

výkonu povolání. Proto se v následující kapitola zam!%íme na podmínky jeho získání. 

 

Teorie i praxe 

D"ležitou a pro %adu žadatel" nejt!žší podmínkou je absolvování zkoušky odborné 

zp"sobilosti. K té se lze p%ihlásit prost%ednictvím tiskopisu, který je k dispozici na jakémkoliv 
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okresním (v Praze i obvodním) policejním %editelství. Formulá% si lze vytisknout také z webu 

ministerstva vnitra. Ke zkoušce se pak žadatel p%ihlašuje u p%íslušného okresního (obvodního) 

%editelství podle svého trvalého bydlišt! [5]. 

Zkouška se skládá z teoretické a praktické #ásti. Náklady spojené s jejím provedením 

hradí žadatel, jedná se o zhruba 1500 korun. Test obsahuje 30 otázek, týkajících se zejména 

zákona o zbraních a souvisejících vyhlášek. Kompletní zn!ní desítek možných otázek lze 

získat p%edem, podobn! jako t%eba u autoškoly. Praktická #ást se týká manipulace se zbraní, 

zejména kontrola zbran! (uvedení do bezpe#ného stavu), p%íprava ke st%elb!, její rozebrání a 

složení, odstran!ní drobných závad. Sou#ástí zkoušky je také ostrá st%elba na ter# (pro pistoli 

je ter# vzdálený 10 nebo 15 metr", pro pušku 25 metr"). Pracovník PKB by se pak i nadále 

m!l zú#ast$ovat ostrých st%eleb na ter#[5].  

Co všechno pot(ebujete 

Pokud úsp!šn! zvládnete odbornou zkoušku, m"žete zažádat o vydání zbrojního 

pr"kazu. Osv!d#ení o absolvování zkoušky, které k žádosti p%iložíte, nesmí být starší jednoho 

roku, zdravotní posudek nesmí být starší t%í m!síc". Dále p%iložíte dv! fotografie a p%ípadné 

speciální doklady (pracovní smlouvu o výkonu povolání). 

Za samotné vydání pr"kazu pak ješt! zaplatíte správní poplatek 500 korun za každou 

skupinu. Zbrojní pr"kaz platí pouze p!t let (nebo kratší dobu, je-li v n!m uvedena). Platnost 

nelze prodloužit - vždy je nutné žádat o nový pr"kaz, a to nejmén! dva m!síce p%edem. Jinak 

hrozí sankce až 15 tisíc korun[1]! 

P%ipome$me ješt!, že majitelé zbrojních pr"kaz" musí nahlásit p%ípadné zm!ny 

trvalého bydlišt! nebo svého jména, a to do 10 dn" od této zm!ny. 

 

1.2 Trestní zákon 

Jde hlavn! o zákon '. 140/1961 sb.,  § 13, 14, 15 trestního zákona. 

Je d"ležité, aby si #lov!k, který používá PZ p%i výkonu povolání uv!domil, kdy a za 

jakých okolností ji m"že použít. Musí v!d!t o jaké zákony se lze op%ít, a v #em je právn! 

podpo%en.  
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1.2.1  § 13 Nutná obrana 

Definice: )in jinak trestný, kterým n!kdo odvrací p%ímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chrán!ný tímto zákonem, není trestným #inem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevn! nep%im!%ená zp"sobu útoku[17]. 

Vysv!tlení:  Situace nutné obrany je vlastn! p%ípadem kolize zájm" na ochranu 

r"zných zájm". St%etává se zde zájem, který byl napaden útokem a je hájen nutnou obranou. 

Proti n!mu stojí zájem úto#níka na zp"sobení ur#itého protiprávního následku. Proti tomuto 

zájmu obránce v rámci nutné obrany zasahuje. Právní %ád zcela jasn! preferuje zájmy obránce 

tím, že jeho obranné jednání legalizuje a zbavuje jej rizika a odpov!dnosti za následek 

obranou zp"sobený. Protiprávný útok však nezbavuje úto#níka všech jeho práv. Zde musí 

nastoupit právní %ád a stanovit podmínky a meze, v nichž musí obránce jednat, aby jeho 

jednání bylo žádoucí a právem chrán!né. Podmínky stanovené právním %ádem pro jednání 

v nutné obran! je možné rozd!lit na dv! skupiny. První skupinu tvo%í podmínky vzniku 

situace nutné obrany, druhou pak podmínky ur#ující jednání obránce.  

Trestní zákon v rámci úpravy nutné obrany v §13 nespecifikuje blíže konkrétní 

hodnoty, k jejichž ochran! je nutná obrana p%ípustná. Mohou to být tedy kterékoliv z výše 

uvedených zájm", zejména život, zdraví, ale i nap%. osobní svoboda, domovní svoboda, 

majetek, jakož i další zájmy chrán!né trestním zákonem[9].  

Chrán!n je však nejen jednotlivec, ale chrán!ny jsou i zájmy skupinové, 

celospole#enské i státní, zde ovšem za p%edpokladu, že útokem je zárove$ dot#en jednotlivec 

(nap%. exhibicionistický výstup, nikoli ve%ejný po%ádek. Nutnou obranou lze hájit zájmy 

vlastní, ale i zájmy jiného (tzv. pomoc v nutné obran!), nebo* k nutné obran! je oprávn!n 

kdokoliv, resp. každý je oprávn!n odvrátit útok, i když sám útokem dot#en není. U n!kterých 

skupinových a celospole#enských zájm" ovšem nep%ichází ochrana ve form! fyzické obrany v 

úvahu (nebo* zde nep%ichází v úvahu útok ve fyzické podob!), jindy zase m"že oby#ejný 

#lov!k t!žko posoudit protiprávní povahu útoku[9].  

Z výše uvedeného plyne, že zájmy, které trestní zákon nechrání, nemohou být 

chrán!ny nutnou obranou podle §13 trestního zákona ve smyslu beztrestnosti této obrany. 

Není ovšem vylou#ena nutná obrana v mezích jiného právního p%edpisu nap%.: Zákon o 

p%estupcích, Ob#anský zákoník, Listina základních práv a svobod. Podmínky k nutné obran! 

jsou dob%e popsány v Tabulce 1.  
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Tab. 1: Obecné podmínky nutné obrany [1]  

PODMÍNKY NUTNÁ  OBRANA 

 

 

 

Situace 

" útok 'lov!ka na zájem chrán!ný zákonem (život, zdraví, 
majetek, osobní a domovní svoboda, #est) 

" útok #lov!ka p(ímo hrozí nebo trvá 

" útok musí být skute'ný, ne domn!lý 

 

Kdo m)že v nutné 

obran! a v krajní 

nouzi jednat? 

" kdokoliv, kdo odvrací útok proti sob! nebo proti jinému 

" ob#an nemá povinnost snášet útok 

Kdo to zp)sobuje? " úto#ící #lov!k 

 

Jaký následek je 

možné zp)sobit? 

" v!tší, než ten, který hrozil 

" obrana m)že být nep(im!(ená 

" obrana nesmí být zcela zjevn! nep%im!%ená 

Komu m)že být 

následek zp)soben? 
" výhradn! úto#níkovi 

 

 

Dopl*kové 

informace 

" není nutné #ekat na zahájení útoku, sta#í když hrozí 

" není povinnost se útoku vyhnout, je právo na obranu 

" nevyžaduje se rovnost sil a prost%edk" 

 

1.2.2 $ 14 Krajní nouze 

 

Definice: )in jinak trestný, kterým n!kdo odvrací nebezpe#í p%ímo hrozící zájmu 

chrán!nému tímto zákonem, není trestným #inem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno 

toto nebezpe#í za daných okolností odvrátit jinak, anebo zp"sobený následek je z%ejm! stejn! 

závažný nebo ješt! závažn!jší  než ten, který hrozil[17]. 
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Vysv!tlení: Krajní nouze znamená v právu takový stav, který p%edstavuje p%ímé 

ohrožení zákonem chrán!ného zájmu. Odvrácení krajní nouze není trestným #inem ani 

p%estupkem, p%estože toto jednání jejich zákonné znaky jinak napl$uje. V civilním právu 

jednání v krajní nouzi vylu#uje odpov!dnost za zp"sobenou škodu (podmínkou je, že osoba 

jednající v krajní nouzi sama nevyvolala nebezpe#í, které svým jednáním odvrací)[9]. 

Dalšími zákonnými podmínkami je nemožnost odvrátit nebezpe#í jinak a p%im!%enost 

použitých prost%edk", tzn. následek, který byl odvrácením krajní nouze zp"soben, nesmí být 

stejn! závažný nebo ješt! závažn!jší než nebezpe#í, které p"vodn! hrozilo. Je tedy legitimní 

zast%elit voln! pobíhajícího psa, který jeví známky vztekliny a mohl by nakazit další zví%ata 

nebo osoby, nikoli ale sousedova psa, který je uvázán u boudy a vyje na m!síc. Podmínky 

krajní nouze jsou popsány v tabulce 2.  

 

Tab. 2: obecné podmínky krajní nouze [1] 

PODMÍNKY KRAJNÍ  NOUZE 

 

Situace 

" nebezpe'í hrozící od 'ehokoliv 

" nebezpe#í hrozí zájmu chrán!nému zákonem 

" nebezpe#í p(ímo hrozí (tím i trvá) 

" nebezpe#í nebylo možné odvrátit jinak 

Kdo m)že v nutné 

obran! a v krajní nouzi 

jednat? 

" kdokoliv, kdo odvrací nebezpe#í hrozící sob! nebo jinému 

" ob#an nemá povinnost snášet nebezpe#í 

Kdo to zp)sobuje? " nebezpe#í hrozící od #ehokoliv 

Jaký následek je možné 

zp)sobit? 

" vždy menší, než hrozící nebezpe#í 

 

Komu m)že být 

následek zp)soben? 
" komukoliv 

 

Dopl*kové informace 

" do krajní nouze pat%í 3 výjimky, které by jinak spadaly do nutné obrany 

" útok d!tí, útok osob nep%í#etných (nemocných, hendikepovaných), útok osob 
jednajících v omylu 
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V následující tabulce 3. jsem shrnul shodné a rozdílné znaky mezi nutnou obranou a 

krajní nouzí. Zjednodušen! se dá %íci, že v krajní nouzi vždy mluvíme o nebezpe#í které 

zp"sobují zví%ata, p%írodní živly nebo v!ci a v nutné obran! o útoku, který zp"sobuje jedin! 

#lov!k.  

 

Tab. 3.: Shodné znaky a rozdíly mezi nutnou obranou a krajní nouzí 

 Shodné znaky Rozdíly 

1.  Nutná obrana i krajní nouze vylu#ují 
spole#enskou nebezpe#nost #inu a tím 
i jeho trestní protiprávnost (trestnost), 
tedy jsou spole#ensky prosp!šné a 
nemohou být trestnými #iny.  

Nutná obrana se p%ipouští proti spole#ensky 
nebezpe#nému útoku fyzické osoby, pramenem, p%i 
krajní nouzi mohou být vedle bezprávného jednání 
pramenem útoku p%írodní síly, napadení   
zví%etem, fyziologické procesy (bolest, hlad), selhání 
technických za%ízení.  

2.  

Shodné jsou i motivy jednání – v obou 
p%ípadech existuje snaha chránit státní, 
spole#enské a osobní zájmy své nebo 
jiných osob.   

 

V nutné obran! je obranné jednání zam!%eno vždy od 
po#átku proti úto#níkovi samému a tomuto úto#níkovi 
je p"sobena škoda, kdežto p%i krajní nouzi se jedná 
proti n!komu jinému než proti úto#níkovi, tedy proti 
t%etí osob!, která se na vzniku nebezpe#í nemusí 
podílet a nenese na n!m žádnou vinu. Proto zákon 
klade najednání v krajní nouzi mnohem p%ísn!jší 
podmínky, než je tomu v nutné obran!. 

3.  

Okruh zájm", které jsou chrán!ny akty 
nutné obrany a krajní nouze, je stejný a je 
uveden v § 1 trestního zákona.  

 

U krajní nouze se vyžaduje subsidiarita, tzn. škodu t%etí 
nezú#astn!né osob! je možno zp"sobit jen tehdy, není-
li možno nebezpe#í odvrátit jinak bez zp"sobení škody. 
U nutné obrany není nutné brát na úto#níka tolik 
ohled" a je možno se bránit ihned.  

4.  

Aktem nutné obrany a krajní nouze se 
odvrací nebezpe#í, jehož pramenem m"že 
být v obou p%ípadech spole#ensky 
nebezpe#ný útok. 

Je zde odlišná stavba požadavku ur#itého pom!ru mezi 
chrán!ným a porušeným zájmem. P%i nutné obran! je 
možné zp"sobit úto#níkovi škodu menší než, která 
hrozila, stejnou i vyšší až do hranice  „zcela 
z%ejmé nep%im!%enosti povaze a nebezpe#nosti útoku. 
P%i krajní nouzi je zásadn! dovoleno pouze zp"sobení 
menší škody než, která hrozila.  

5.  

Není p%ípustná nutná obrana proti krajní 
nouzi ani není možná nutná obrana proti 
jednání v nutné obran! a jednání v krajní 
nouzi proti jednání v krajní nouzi. 

P%i nutné obran! obránce, pokud dodržel všechn-
y podmínky, zásadn! nikdy nenahrazuje zp"sobenou 
škodu. V krajní nouzi je možno také zp"sobit škodu, 
avšak v p%ípadech, kdy osoba jedná v krajní nouzi, aby 
odvrátila nebezpe#í, které vzniklo jejím zavin!ním 
nebo když osoba zp"sobí škodu t%etím osobám, aby 
zachránila sv"j majetek, je možno uložit takovéto 
osob! povinnost nahradit škodu. 
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1.2.3 Vztah mezi sebeobranou a profesní obranou 

 Sebeobrana a profesní obrana jsou dva odlišné pojmy s %adou podobných 

charakteristických rys". Základem sebeobrany je, že provádíme nutné úkony za ú#elem 

ochrany vlastní osoby #i majetku, tudíž útok byl sm!%ován na nás samotné nebo na náš 

majetek. Naopak profesní ochranu vykonává #lov!k z d"vodu výkonu svého povolání v oboru 

PKB. Tento bezpe#nostní pracovník obvykle provádí obranu jiné osoby #i majetku než je on 

sám. Obvykle chrání život, zdraví a svobodu (domovní a osobní) a majetek. Obecn! 

m"žeme rozd!lit sebeobranu do n!kolika skupin (viz obrázek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Schéma skupin sebeobran[7] 

 

P(íklady profesní (sebe)obrany: 

• závodní stráž, vrátní, ostraha objekt"; 

• po%adatelé sportovních akcí; 

• osobní strážci; 

• doru#ovatelé, kurý%i, obchodní cestující; 

• civilní bezpe#nostní služby (CBS); 

• u#itelé t!lesné výchovy, cvi#itelé sebeobrany…; 

• pokladní, sm!nárníci, pr"vod#í, revizo%i; 

• exekuto%i, %idi#i, vrchní, vychovatelé, ošet%ovatelé[7]. 

 

  

((sseebbee))oobbrraannaa  

  

PPrrooffeessnníí  

BBrraannnn!!  

bbeezzppee""nnoossttnníí  

  

VVššeeoobbeeccnnáá  

  

SSyyssttéémmoovváá  
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Obrana brann! bezpe'nostní 

• P%esn!jší (právní) výrazy jsou zde služební obrana a služební zákroky; 

• armáda )R; 

• policie státní )R; 

• bezpe#nostní, informa#ní služby; 

• policie m!stská, obecní; 

• v!ze$ská služba )R; 

• celníci[7]. 

 

Poznámka: Pokud bychom zde hovo%ili o sebeobran!, znamená to, že se „n!co“ p%i zákroku 

zásadn! nezvládlo a p%íslušník chrání sv"j holý život! To ovšem není prioritn! jeho 

posláním…m!l by chránit životy a majetek jiných. 

Celá tato služební obrana je omezena dobou služebního/pracovního pom!ru. 

 

Obrana všeobecná 

• trvale cvi#ící kluby, kroužky, oddíly, n!kdy je vedou nekvalifikovaní, nezodpov!dní, 

netransparentní jedinci; 

• kurzy pro ve%ejnost (dlouhodobé, krátkodobé aj.); 

• kurzy pro organizace, firmy (velmi vzácné…); 

• kurzy pro jednotlivce; 

• branné prvky pro akce masového charakteru (výcvikové tábory, seminá%e aj.); 

• Budo šou (dnes spíše pohybové šou bez náznaku reality); 

• populární pro samouky (sám se toho nikdo mnoho nenau#il); 

• výuka na ZŠ, SŠ, UŠ…(v!tšinou se nekoná…); 

• výuka na Univerzitách…[7]. 

 

Sebeobrana systémová 

• systémová jako komplexní cvi#ení a studium  (od A do Z); 

• cvi#í se techniky reálné, modelové, dále pro osobní rozvoj, pro ve%ejné prezentace, aj.; 

• celoživotní program; 

• studium života a %ešení reálných situací, konflikt"; 
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• zásadní jsou zde znalosti a praxe: psychologie, taktiky, strategie, operace, etiky, práva, 

filosofie, somatologie, první pomoci aj.[7]. 

 

1.2.4  $ 15 Oprávn!né použití zbran! 

Trestný #in nespáchá, kdo použije zbran! v mezích zmocn!ní p%íslušných zákonných 

p%edpis"[17]. 

 

Obecn! pro použití zbran! platí, že oprávn!ná osoba je:  

! povinna dbát nutné opatrnosti, zejména, aby nebyl ohrožen život jiných osob a 

co nejvíce šet%it život a zdraví osoby, proti které zákrok sm!%uje; 

! oprávn!ní použít zbran! neznamená sou#asn! oprávn!ní v každém p%ípad! 

usmrtit osobu, proti níž zákrok sm!%uje.  

Dojde-li p%i uplat$ování práva za použití okolností vylu#ující protiprávnost ke zran!ní 

osoby, proti které sm!%ovala naše obrana #i zákrok, jsme povinni ihned, jakmile to okolnosti 

dovolí, poskytnout zran!né osob! první pomoc a zajistit léka%ské ošet%ení. Pokud tak 

neu#iníme, vystavujeme se tak nebezpe#í spáchání trestného #inu neposkytnutí pomoci. Dále 

jsme povinni oznámit tento incident neprodlen! Policii )R.  

 

1.2.5 $ 76 Zadržení 

Zadržení je v aktuálním trestním %ádu jedním z prost%edk" k zajišt!ní osoby pro ú#ely 

trestního %ízení. Jeho podstatou je #asov! limitované krátkodobé omezení osobní svobody 

ur#ité osoby ze strany policejního orgánu. Se zadrženým jsou provád!ny úkony trestního 

%ízení a v mezidobí je umíst!n v policejní cele. Ze zadržení je osoba bu, propušt!na na 

svobodu, nebo je rozhodnuto soudem o vzetí osoby do vazby[16]. 

Zadržení mohou v ur#itých p%ípadech provád!t i b!žní ob#ané a tudíž i pracovníci 

PKB od kterých se to i o#ekává. Jedná se o tzv. ob#anské zadržení. Osobní svobodu osoby, 

která byla p%istižena p%i trestném #inu nebo bezprost%edn! poté, smí omezit kdokoli, pokud je 

to nutné ke zjišt!ní její totožnosti, k zamezení út!ku nebo k zajišt!ní d"kaz". Zadrženou 

osobu je povinen ihned p%edat policejnímu orgánu a pokud to není možné, tak alespo$ 
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omezení osobní svobody tomuto orgánu bez odkladu oznámit. Dále se postupuje obdobn! 

jako p%i zadržení realizovaném policejním orgánem. 

 

Stav legislativy v sou'asnosti 

Trestní zákon byl již mnohokrát novelizován, tak aby se co nejvíce integroval s normami 

a zákony Evropské unie. V sou#asné dob! se intenzivn! pracuje na zcela novém trestním 

zákon!, protože v dob!, kdy byl tento zákon vytvá%en (1961), fungoval zcela jiný režim, a 

také byly páchány jiné typy trestních #in", taktéž pachatelé t!chto #in" jsou dnes charakterov! 

odlišní. Samoz%ejm!, že tento zákon již byl n!kolikrát novelizován, ale tím se stal velice 

nep%ehledný a pro laika tém!% nesrozumitelný díky množství upravujících vyhlášek a 

na%ízení. Taktéž Evropská unie požaduje po )eské republice návrh a p%ijetí nového trestního 

zákona. V roce 2006 byl již návrh nového trestního zákona podán ke schválení Parlamentu 

#eské republiky Miroslavem Kalouskem, ale nebyl schválen.   

Co se tý#e zákona o st%elných zbraních, tak ten byl schválen v roce 2002 a je již 

integrován se sm!rnicemi EU. Jeho legislativní zpracování je dosta#ující jak pro podmínky 

)eské republiky, tak i pro EU.  
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2 PROFESE A "INNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PALNOU ZBRANÍ 

V PR#MYSLU KOMER"NÍ BEZPE"NOSTI 

Požadavky kladené na zbra$, jakožto pracovní pom"cku, která m"že v krajních 

p%ípadech i zachránit život #i zdraví p%ímo podmi$ují její výb!r. Pro profesní využití jsou 

preferovány p%edevším pistole pro svoji kompaktnost a váhu, což je výhodou pro skryté a 

dlouhodobé nošení a pro v!tší kapacitu náboj" – zvyšuje šance p%i p%ípadné p%est%elce. Další 

specifické požadavky na zbra$ jsou dány p%ímo konkrétní profesí, která ji bude využívat. 

Pouze p%ipomínám, že pracovníci PKB nemají žádné pravomoci jako ozbrojené složky, tudíž 

jejich zbran! musí být nošeny skryt!. I to podmi$uje p%inejmenším výb!r pouzdra, n!kdy i 

zbran!. 

 Profesí se rozumí povolání, které vykonává fyzická osoba a následn! této osob! 

vyplývají r"zné úkony a #innosti s PZ, protože p%i výkonu povolání ji musí mít p%i sob!.  

.Mezi tyto profese pat%í nap%. BG, ostrahy p%evozu pen!z a cenností, zásahové jednotky, 

soukromí detektivové, vrátní, ostrahy objekt", exekuto%i apd… viz. kapitola 1.3.3.  

 )inností se pak následn! myslí to, co má bezpe#nostní pracovník náplní své práce, 

tyto #innosti jsou pro každou funkci velmi obsáhlé, a proto se v této kapitole zam!%ím na 

#innosti související s použitím PZ. Nap%. BG brání chrán!nou osobu a mezi jeho #innosti pat%í 

mimo jiné použití PZ za ú#elem odvrácení útoku na chrán!nou osobu. Zárove$ nesmí být 

porušeny zákonné podmínky obranného zákroku.  

2.1 Profese v PKB vyžadující palné zbran!  

 N!které profese PKB musí ke své #innosti PZ používat vždy.  N!které jen ob#as anebo 

v"bec. Proto se v této kapitole zam!%ím na jejich vý#et a popis povinností, výbavy, a 

sou#asného stavu.  

2.1.1 Profese PKB plnící povinnosti se zbraní vždy 

Jedná se p%edevším o ty funkce, p%i kterých osoba musí zbra$ nosit vždy. K použití 

zbran! p%i výkonu povolání dochází velmi z%ídka, ale pokud k n!mu dojde, tak je to otázka 

života nebo smrti. Proto #lov!k, který zbra$ nosí, ji musí být vždy p%ipraven použít pokud to 

situace vyžaduje. A s tím souvisí p%ipravenost jak zbran! tak i osoby používající tuto PZ. 

Mezi tyto základní profese pat%í:  

! BG; 
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! ostraha p%evozu pen!z a cenností; 

! zásahová jednotka; 

! soukromý detektiv; 

! bezpe#nostní služba )NB. 

 

Bodyguard – neboli osobní strážci zpravidla nosí 2 zbran! – hlavní a záložní. Z toho 

plynou nároky, které na n! kladou. Samoz%ejmostí je spolehlivost a snadná ovladatelnost. 

Hlavní zbra$ by m!la umož$ovat pohodlné skryté nošení i po delší dobu. Vhodné jsou 

klasické #i kompaktní zbran! s plastovým rámem ráže 9 mm Luger a v!tší. U záložní zbran! 

jde p%edevším o její velikost. )asto se využívají subkompaktní zbran! menších ráží, které lze 

nosit v pouzdrech na kotníku nebo záp!stí. Lepší je, pokud jsou ob! zbran! stejné ráže[1]. 

 Problematika fyzické ochrany je sama o sob! nejsložit!jší #ástí PKB. Nesta#ila by na 

ni jedna kniha, natož kapitolka v této práci. Zp"sob výkonu ochrany se liší podle toho, zda je 

provád!n Ochrannou službou P)R nebo v soukromém sektoru, kde se #asto p%ijímají r"zné 

kompromisy podmín!né cenou služby na úkor bezpe#í[1]. 

Mezi hlavní povinnosti BG pat%í zejména ochrana jedné #i více osob. Taktéž ochránc" 

m"že být více, což ovliv$uje i cenu této služby.  

K použití PZ m"že dojít v t!ch p%ípadech, kdy chrán!ná osoba nebo sám bodyguard je 

napadena úto#níkem. V této fázi je nejd"ležit!jší výcvik a zkušenosti obránce. D"ležitým 

faktorem je, jak rychle je obránce schopen vyhodnotit, že dojde k útoku. K tomu mu m"žou 

pomoci taktická cvi#ení, nácvik %ešení situací, které mohou nastat, manipulace se zbraní, 

st%elby, psychologická školení jak poznat úto#níka ješt! p%ed aktem útoku a samoz%ejm! 

praxe a zkušenosti. 

 

Ostraha p(evozu pen!z a cenností - pat%í k nejrizikov!jším #innostem v PKB. 

Posádka bývá zpravidla 3 #lenná, ale ozbrojeni jsou v!tšinou jen 2 #lenové – ochránce a 

kurýr. I zde se využívají p%evážn! pistole. D"raz je kladen zejména na zastavovací ú#inek, 

kapacitu zásobníku a pohodlnost nošení. Jako dopl$ková ochrana jsou p%i p%eprav! cenností 

používány nepr"st%elné vesty[1]. 

N!kolikrát jsem zmínil ráži 9 mm Luger. Jde o nej#ast!ji využívaný druh zbraní nejen 

z d"vod" rozmanitosti st%eliva, velké škály zbraní vyráb!ných v této ráži a p%ijatelné ceny za 
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náboj. Tento „kalibr“ má již dostate#ný zastavovací ú#inek a p%itom tolik „nekope“ jako v!tší 

ráže. 

Taktéž u t!chto pracovník" by m!li být kladeny vysoké nároky na odbornou 

zp"sobilost, výcvik a psychologická cvi#ení. To samoz%ejm! ale zvyšuje i cenu 

poskytovaných služeb, proto se #asto stává, že kv"li snižování náklad" jsou zam!stnávání 

%adoví pracovníci bez pot%ebného výcviku. )asto tak dochází k úsp!šným p%epad"m a #asté 

medializaci.  

 

Zásahová jednotka - u zásahových jednotek hlídacích agentur má nejv!tší význam 

spíše kapacita zbran! a zastavovací ú#inek, což m"že být rozhodující faktor p%i ostrém st%etu s 

násilníkem. Proto se #asto využívají klasické pistole ráže 9 mm Luger a v!tší. Avšak 

odleh#ené zbran! s plastovým rámem jsou pro svoji nižší váhu samoz%ejm! výhodn!jší pro 

delší nošení[1]. 

Zásahové jednotky se nej#ast!ji využívají v situacích, kdy dojde k napadení 

chrán!ného objektu.  V kombinaci s elektronickou zabezpe#ovací signalizací (dále EZS), 

která je napojena na pult centrální ochrany (PCO), m"že zásahová jednotka pružn! reagovat a 

p%istihnout pachatele p%i trestné #innosti. V této situaci m"že dojít k zadržení pachatele 

pomocí PZ, která má sloužit výhradn! jako zastrašovací prost%edek. Z hlediska statistik ke 

st%elb! dochází zcela výjime#n!.   

 

Soukromý detektiv - by m!l svoji práci provád!t p%edevším skryt!, proto by u n!j 

m!lo být minimální riziko vzniku situace, kdy by bylo možné použít zbra$. Tato profese 

neklade na zbra$ v!tší nároky než spolehlivost a pohodlné nošení. Zbra$ je zde spíše „osobní“ 

záležitostí, proto se mezi soukromými detektivy objevují mnohdy i revolvery[1]. 

 

Bezpe'nostní služba "NB – tento soukromý subjekt podnikající v PKB dostal 

výjimku ze zákona. Tato výjimka se vztahuje na pracovníky, kte%í pracují na ostraze objekt" 

)NB, tito pracovníci m"žou PZ nosit neskryt! a m"žou ve výbav! mít i poloautomatické #i 

automatické zbran!. Jelikož je to zcela výjime#ný p%ípad, nebudu se dále touto problematikou 

zabývat.  

 



UTB ve Zlín!, Fakulta aplikované informatiky, 2007 27 

2.1.2 Profese PKB plnící povinnosti se zbraní ob'as  

 Jedná se p%edevším o ty funkce, p%i kterých osoba musí zbra$ nosit jen n!kdy, proto 

tento pracovník prochází jen základním výcvikem, kterého se ovšem musí ú#astnit pravideln!. 

Mezi tyto základní profese pat%í: 

! ostraha objekt";  

! %idi#i, kurý%i; 

! exekuto%i; 

! vymáhací  soukromé služby.   

 

Ostraha objekt) – povinností je hlídat zadaný objekt, proti nežádoucím pr"nik"m, 

krádežím, #i vandalismu.  

Pokud je ostraha nasazena v objektech menší d"ležitosti, tak pracovníci SBS v!tšinou 

PZ nemají, protože agentura nemá zájem tímto zvyšovat své náklady, strážní jsou vybaveni 

PZ v!tšinou p%i ostraze objekt" vyšší d"ležitosti #i hodnoty. Výhodou obvykle je v!tší 

rychlost zásahu proti nežádoucím osobám v objektu, jelikož obránce m"že zastrašováním 

velmi dob%e úto#níka odradit od jeho úmysl" #i jej zadržet. V p%ípad!, že PZ nemá, obvykle 

musí zavolat policii, což prodlužuje zákrok a úto#ník tak m"že zp"sobit více škody. 

 

%idi'i, kurý(i – mají za úkol %ídit dopravní prost%edky a za jejich pomoci p%evážet 

osoby #i majetek. Dle hodnoty a d"ležitosti p%evážené v!ci m"že být i %idi# ozbrojen.  

Pokud je auto mimo st%ežený objekt, stává se tím zraniteln!jší.Úto#ník si m"že zvolit 

kterékoli místo na dané trase k p%epadu. Pro tyto pracovníky jsou d"ležité nácviky technik pro 

st%elbu v automobilu.  

U %idi#" se nejedná pouze o p%evoz pen!z a cenností, ale i o p%evoz d"ležitých osob, o 

p%evoz cenného zboží nap%. v kamionové p%eprav! cigaret a alkoholu, #i cenných sou#ástek 

nap%. mikroprocesory.  

 

Exekuto(i – i tito m"žou být vybaveni PZ, jelikož jejich náplní práce je zabavování 

majetku cizím osobám. Jelikož osoby, kterým je majetek zabavován, m"žou sv"j majetek 

chránit i za cenu fyzického napadení exekutora, #asto m"žou PZ využít v rámci nutné obrany.  
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Ti co zbran! nepoužívají: 

! detektiv v supermarketu; 

! recep#ní, v hotelu, ve firm!, kultura; 

! pracovníci úst%eden, PCO, CCTV; 

! vrátní (až na výjimky); 

! šatní služba.    

 

Jelikož tyto #innosti ke svému povolání PZ nepoužívají, tak se t!mito nebudu zabývat 

i když zaujímají vedoucí postavení co do po#tu nasazovaných sil v sektoru SBS. Procentuální 

rozložení ozbrojenosti pracovník" PKB jsem vyjád%il na grafu  1.  

 

Rozloženost ozbrojenosti složek SBS

20%

10%

70%

Pracovníci, kte!í PZ

používají pravideln"

Pracovníci, kte!í PZ

používají ob#as

Pracovníci, kte!í PZ

nepoužívají

 

Graf 1.: Rozložení ozbrojenosti složek SBS 

 

2.2 "innosti související s PZ u pracovník) PKB 

Palné zbran! mají v PKB svoje opodstatn!né místo. Pracovníci v p%ímém výkonu se 

mnohdy ocitají v nebezpe#ných situacích, kde #asto riskují holý život., protože n!kte%í 

pachatelé trestné #innosti neváhají st%ílet bez rozmyšlení. Palná zbra$ se tak m"že stát 

jediným ú#inným prost%edkem k obran!. Nejlepším %ešením samoz%ejm! je, pokud k jejímu 

použití ani „vytasení“ nemusí dojít, ale ne vždy je to možné. Aby byla jakákoliv zbra$ 
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opravdu efektivním prost%edkem, je nutné zvládat do ur#ité úrovn! techniku jejího použití. 

Tato oblast je zna#n! rozsáhlá a vyžaduje pravidelný trénink pod odborným vedením. 

 Mezi základní #innosti s PZ v PKB pat%í nap%. vyzvednutí zbran! od zbrojí%e nebo 

zodpov!dné osoby organizace a její následná kontrola stavu a funk#nosti. Po použití zbran! je 

pak následn! odevzdána. Pro záznamy o používání zbraní (výdej, vrácení) slouží eviden#ní 

kniha, do které smí zapisovat záznamy pouze zbrojí%. Aby organizace mohla vlastnit PZ pro 

své zam!stnance musí mít Zbrojní licenci. Vlastník licence musí ze zákona jednou za rok 

zajistit cvi#né st%elby. Další d"ležitou #inností je údržba, kontrola a #išt!ní zbran!. A 

samoz%ejm! nesmíme zapomínat na povinné st%elby, které jsou provád!ny na st%elnicích.  

2.2.1 Obecná pravidla pro bezpe'né zacházení s PZ 

Každý kdo chce zbra$ vlastnit #i používat, musí znát základní pravidla pro bezpe#né 

zacházení s ní. Statisticky je prokázáno, že v!tšina úraz" a nehod zp"sobených palnou zbraní 

je zp"sobeno špatnou manipulací nebo špatným stavem zbran!.  

 

Hlavní bezpe'nostní zásady p(i manipulace s pistolí: 

Je nutné, aby se stali b!žnou sou#ástí denního chování jako je nap%. zavazování 

tkani#ek. Tak jako zcela automaticky uchopíte zbra$ za rukoje*, tak stejn! samoz%ejm! musíte 

dodržovat bezpe#nou manipulaci[10]. 

 

Zásady pro manipulaci se zbraní mimo sebeobrannou situace: 

1. každá zbra$ má být až do naší osobní kontroly považována za nabitou; 

2. p%i p%ebírání cizí zbran! vždy provedeme kontrolu jejího stavu, pokud zbra$ n!komu 

    podáváme, taktéž provedeme její kontrolu; 

3. správná kontrola stavu zbran!: P%i mí%ení bezpe#ným sm!rem vyjmeme zásobník, 

    stáhn!me záv!r. Skrz výhozní okénko zkontrolujeme jestli je prázdná zásobníková 

    šachta a nábojová komora. Spustíme záv!r a za stálého mí%ení bezpe#ným sm!rem dáme 

    „ránu jistoty“; 

4. veškeré vybité zbran! jsou odkládány nebo p%enášeny jako nabité; 
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5. hlave$ žádné zbran! nesmí mí%it nebezpe#ným sm!rem. Tzn. proti kolegovi, #ásti 

    vlastního t!la, z okna, proti pr"st%elné p%ekážce apod.; 

6. jestliže zbra$ nemí%í na cíl, m!jme prst vždy podél rámu zbran! mimo lu#ík spoušt!; 

7. nesmíme manipulovat se zbraní pod vlivem alkoholu #i drog nebo lék" snižujících 

    bd!lost a pozornost; 

8. pokud nejsme odborníky na zbran!, p%enecháme jakékoliv úpravy na zbrojí%i[10]. 

 

Poznámka: Zbra$ by se také m!la bezpe#n! skladovat, m!la by být dob%e dostupná 

dosp!lému, ale nep%ístupná dít!ti. 

2.2.2 Specifika bezpe'nosti u PKB z hlediska nošení PZ 

 V této kapitole uvedu k jakým útok"m m"že docházet na pracovníky PKB v závislosti 

na druhu vykonávané #innosti.  

 

Ostraha p(evozu pen!z a cenností – zde dochází p%edevším k p%epadení a* již p%i 

p%evozu, naložení #i vyložení p%epravované v!ci. )asto úto#í 2- 3 osoby. Vždy je d"ležitá 

prevence k p%edcházení t!chto situací. Je pot%eba ozna#it místa nejpravd!podobn!jšího útoku.  

 

Strážný objektu – zde je nejv!tší riziko, že dojde k p%epadu – p%epad m"že být bu, 

náhodný bez p%ípravy, p%íprava m"že být jen nahodilá a nebo p%epad m"že být d"sledn! 

plánován. Tudíž v kone#ném d"sledku m"že dojít i k fyzickému napadení strážného.  

 

Bodyguard – zde dochází k p%epadení bu, ochránce samotného s následným 

napadením klienta, nebo k útoku p%ímo na klienta. I zde jsou t%i typy možných útok" 

z hlediska p%ípravy.  

 

Zásahové jednotky – nasazují se p%i napadení objektu, který je st%ežen elektronickou 

zabezpe#ovací signalizací anebo p%i sou#innosti se státními orgány )R, na základ! smluvního 
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vztahu jako nap%. nasazení SBS p%i napadení nemocnice, elektrárny #i jiném teroristickém 

útoku.  

Soukromé složky v krizových oblastech – i v zónách jako jsou Irák, Afganistan #i 

Kosovo hrají svou roli soukromé bezpe#nostní složky. Jsou nasazovány pro st%ežení mén! 

d"ležitých strategických objekt", které nepokryje armáda #i policie. Jako p%íklad uvedu ropné 

plošiny #i vrty, n!které vládní objekty, nemocnice, elektrárny a školy.  

2.2.3 Popis obvyklé povinné st(elby ze zákona o zbraních  

 Jednou z #inností, které pracovník SBS se zbraní vykonává jsou ze zákona povinné 

st%elby. Provádí se za p%ítomnosti komisa%e, který provádí kontrolu. Tyto st%elby se obvykle 

skládají z:  

! prohlídky zbran! za ú#elem zjišt!ní, zda není v nabitém stavu; 

! #áste#ného rozebrání a složení zbran! v rozsahu, který je nutný k vy#išt!ní zbran! po 

st%elb!; 

! postupu p%i p%íprav! zbran! a st%eliva ke st%elb!, p%i p%erušení st%elby, p%i zjišt!ní 

závady na zbrani p%i st%elb! a p%i ukon#ení st%elby; 

! st%elby na pevný cíl[5]. 

Pokud jste zkušení st%elci, nem!l by to pro vás být žádný problém. Nová#k"m 

doporu#uji p%ípravný kurs na n!které ze st%elnic. P%i zkoušce (i kdykoli pozd!ji!) dávejte 

pozor hlavn! na to, abyste stále mí%ili bezpe'ným sm!rem a prst nem!li na spoušti. 

Pro skupinu D musí st%elec st%ílet z krátké kulové zbran! (pistole nebo revolver) a 

musí mít minimáln! 4 zásahy z p!ti výst%el" v #ase 2 minut a ve vzdálenosti 15 metr".  

2.2.4 Popis d)ležitých 'inností se PZ s d)razem na základní a vyšší stupe* výcviku; 

 S ohledem na to, jak #asto pracovníci PZ užívají k výkonu svého povolání, tak by m!li 

procházet ur#itými výcviky v jejich ovládání a používán. Tento výcvik m"žeme rozd!lit do 

t%ech stup$":  

! základní stupe$; 

! vyšší stupe$; 

! profesionální stupe$.  
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Základní stupe* výcviku – je základní výcvik, kterým musí projít každý pracovník 

PKB. V tomto výcviku se jedná o zvládnutí mechanického ovládání zbran!, o bezpe#nou 

manipulaci, dále se zde nacvi#uje základní mí%ená st%elba a základní úkony jako je nutná 

výbava, nošení, tasení a ukládání zbran! do pouzdra.  

 

Vyšší stupe* výcviku – do tohoto stupn! výcviku se již za%azují jak technické tak i 

taktické prvky a jejich kombinace v#etn! ostré st%elby na více cíl" v #asové tísni. Jedná se o 

dosažení poloprofesionální úrovn!, kde se pracovník nau#í pomocí tématických cvi#ení %ešit 

jednotlivé typy možných konfliktních situací. Nap%. jak má pracovník zásahové jednotky 

zadržet pachatele.  

 

Profesionální stupe* výcviku – tento se tém!% v PKB nedá dosáhnout, s ohledem na 

nákladnost t!chto výcvikových program". T!chto výcvik" se nej#ast!ji zú#ast$ují elitní 

složky státní zprávy. Pokud chce jednotlivec v PKB dosáhnout profesionální úrovn!, musí 

k tomu mít osobní p%ístup a trénink provád!t tém!% denn!. 

2.2.5 Ošet(ování PZ 

Ošet%ování, je d"ležitou #inností, kterou musí provád!t každý majitel palné zbran!, a 

to nejen z d"vod" necht!ného výst%elu. Z d"vodu zanedbanosti zbran! dochází k jejímu 

vyššímu opot%ebení a nehodovosti. 

 

"išt!ní zbran! 

Pozor !!! První operací p%ed rozebíráním zbran! k vy#išt!ní musí být vždy d"sledná 

kontrola stavu zbran!. 

Jde o #innost, která snižuje množství závad a prodlužuje životnost zbran!. Také 

p%ispívá k její v!tší p%esnosti. Frekvence #išt!ní zbran! závisí na kvalit! a frekvenci jejího 

používání. Není nikde p%esn! stanoveno po kolika výst%elech se má pistole #istit. M!li 

bychom se p%edevším v!novat t!mto #ástem, která nejvíce ovliv$ují funk#nost: 

• náb!h do komory – #istícím olejem rozpustit nánosy, vy#istit a vyleštit hadrem; 

• kluzné 'ásti záv!ru a rámu – kartá#kem o#istit, nanést mazací olej; 
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• vytahova' – vy#istit kartá#kem; 

• zásobníky – zkontrolovat, zda není poškozeno ústí, po rozebrání vy#istit hadrem[15]. 

Ostatní #ásti, jako je hlave$, #istíme spíše z hlediska p%esnosti st%elby a životnosti. 

Ostatní #ásti mají jen nepatrný vliv na vznik závad. Na obr. 2 jsou pom"cky, kterými se zbra$ 

dá #istit.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Sada kartá!$ a dvoudílná 

šroubovací ty! 

2.3 Palné zbran! používané v profesní ochran! 

 V této kapitole nyní nastíním jaké zbran! používají civilní bezpe#nostní složky p%i 

výkonu svého povolání. Nedá se ale %íci, že n!která ze zbraní je nejlepší, protože každá má 

jiná specifika, technické vlastnosti, velikost, spolehlivost a design.   Nejprve ale vysv!tlím 

rozdíly mezi dv!mi hlavními skupinami  krátkých kulových zbraní a to PISTOLE a 

REVOLVERY.  

2.3.1 Revolver  

Revolvery jsou charakteristické svým válcem s komorami pro náboje oto#ným kolem 

vlastní osy. Rotace válce o jednu pozici je vyvolána mechanickou silou st%elce – stla#ením 

bicí pružiny p%i natažení kohoutu provedené bu, tlakem palce na kohout nebo tlakem na 

spouš*. Komory válce se postupn! jedna po druhé srovnají s hlavní a plní úlohu nábojové 

komory. Po výst%elu z"stává nábojnice ve válci. 
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Podle konstrukce bicího a spouš+ového mechanismu d!líme revolvery na: 

· jedno#inné (single action - SA); 

· dvoj#inné (double action - DA); 

· pouze se spouš*ovým napínáním (double action only – DAO). 

 

U jedno#inných revolver" musí st%elec p%ed každým výst%elem natáhnout kohout, 

který z"stane zachycen v zadní poloze. Sou#asn! se válec pooto#í tak, aby spojil hlave$ s 

následující komorou. 

Rozší%en!jším typem jsou dvoj#inné revolvery, které umož$ují mimo jedno#inného 

systému využívat i spouš*ového napínání. Zde se napínání kohoutu d!je v první fázi stisku 

spoušt!. Je nutno vyvinout v!tší sílu než u jedno#inného systému. Kohout se pohybuje do 

krajní zadní polohy a p%itom se otá#í válec. V zadní poloze se kohout nezachytí, ale jeho 

pohyb se vrací a dochází k výst%elu (druhá fáze stisku spoušt!). Pro další výst%el je t%eba 

uvolnit spouš* do výchozí polohy. Na obrázku 3 m"žete vid!t jednotlivé #ásti ústrojí 

revolveru[1].  
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Obr. 3:  Revolver Ruger GP 100 

1. hlave%  

2. válec – uložení náboj$,  

3. rám zbran" – z robustního materiál (ocel nebo vhodná slitina), bu& d"lený nebo pevný, 

4. muška – spole!n" s hledím slouží k mí#ení, 5. hledí, 

6. vyhazova! nábojnic  

7. západka výklopného válce – slouží k vyklopení válce, p#ípadn" ke „zlomení“ zbran", 

8. kohout –  dopadem na úderník vyvolá  výst#el , 

9. spouš', 

10. lu!ík. 

11. rukoje'. 

2.3.2 Pistole 

Pistole je od revolveru konstruk#n! zna#n! odlišná. Typickým znakem je pohyblivý 

záv!r a schránkový zásobník uložený v rukojeti. Ke své práci využívá energie zplodin ho%ení 

prachové nápln!. P%ed prvním výst%elem je t%eba záv!r ru#n! stáhnout vzad. Vratná pružina 

jej vrátí do p"vodní pozice a p%i tomto kroku je ze zásobníku podán první náboj do nábojové 

komory. Sou#asn! je nataženo bicí a spouš*ové ústrojí. Po výst%elu tla#í prázdná nábojnice 

p"sobením zp!tného rázu na záv!r, který se pohybuje vzad a v tomto kroku vyhazuje 

prázdnou nábojnici mimo zbra$. Dop%edný pohyb je zajišt!n vratnou pružinou a dochází k 

op!tovnému nabití nábojové komory a natažení bicího a spouš*ového ústrojí. Jak jednotlivé 

#ásti pistole vypadají je znázorn!no na obrázku 4.[1].  
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Obr. 4:  Pistole !Z 75 B 

1. Hlave% – má vývrt obdobn" jako revolvery, dle konstrukce je bu& pevná nebo pohyblivá. 

2. Záv"r – pohyblivá !ást uzamykající hlave%. 

3.Rám zbran" – bu& kovový nebo z vhodného polymer. 

4. Muška. 

5. Hledí. 

6. Výhozní otvor – okénko v záv"ru, kterým jsou vyhazovány prázdné nábojnice. 

7. Kohout. 

8. Záchyt záv"ru – po vyst#elení posledního náboje zachytí záv"r v zadní poloze. Stla!ením páky 
záchytu je záv"r uvoln"n do výchozí polohy. 

9. Vn"jší pojistka – bezpe!nostní prvek blokující spouš' p#i nataženém kohoutu. 

10. Lu!ík. 

11. Spouš'. 

12. Západka zásobníku – slouží k uvoln"ní zásobníku. 

13. Rukoje' se st#enkami. 

14. Zásobníková šachty. 

15. Zásobník. 16. Podava! zásobníku.  17. Dno zásobníku. 
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2.3.3 Srovnání pistole a revolveru 

        Abychom mohli zvolit ten pravý tip kulové zbran! pro své povolání, tak musíme znát 

hlavní výhody a nevýhody mezi pistolí a revolverem. A posléze m"žeme vybrat konkrétní tip 

zbran!, které se liší podle technických specifikací, výrobce, designu, tvaru, váhy, kapacity. 

Volba zbran! je závislá i na vkusu, možnostech a hlavn! ú#elu použití.  

       V následující tabulce 4 si ukážeme porovnání výhod a nevýhod pistolí a revolver". 

 

Tab. 4: Popis výhod a nevýhod krátkých kulových zbraní 

 Revolver Pistole 

Výhody !"jednodušší konstrukce –    nižší cena, 

!"lepší vyváženost – t"žišt" je p!ed 
rukojetí, což #áste#n" eliminuje chv"ní 
ruky a tím 

je dosaženo relativn" v"tší p!esnosti 
st!elby, 

!"p!i selhání náboje sta#í pouze znovu 
stisknout spouš$, 

!"po výst!elu není bicí mechanismus 
natažený – v"tší bezpe#nost."

 

!"v"tší po#et náboj% (7 – 18), 

!"rychlejší nabíjení, 

!"menší rozm"ry než revolver shodné ráže – 
vhodn"jší pro skryté nošení, 

!"v"tší rychlost st!elby,"

!"menší citlivost na zne#išt"ní."

 

Nevýhody !"menší po#et náboj% (zpravidla 6), 

!"pomalejší nabíjení, 

!"t"žší chod spouš$ového dvoj#inného 
mechanismu, 

!"ší!ka válce zt"žuje skryté nošení."

 

!"správná funkce je závislá na kvalit" 
st!eliva, 

!"obtížn"jší uchopení rukojeti 
velkokapacitních zbraní (zejména pro osoby 
s menší 

rukou), 

!"menší bezpe#nost díky samo#innému nabití 
a natažení po výst!elu."

 

 

 

 Obecn! platí, že v prost%edí PKB se obvykle využívají pistole, protože u v!tšiny 

#inností se up%ednost$uje skryté nošení, což díky ší%ce válce u revolver" je h"%e 

realizovatelné. Nap%. Bodyguardi používají jako hlavní zbra$ pistoli a u záložní zbran! hraje 

d"ležitou roli velikost (#ím menší tím lepší). U soukromých detektiv" je to spíše otázka vkusu 

a myšlení, kdy se #asto používá revolver. Jde spíše o prestiž.  
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        P%i osobní obran! je zcela jedno jestli už PZ použijeme jestli n!koho zraníme nebo 

zabijeme, tak je to vždy velký problém a z hlediska práva je to vždy %ešeno v rámci soud".  

        

Poznámka: všeobecn! platí, že nejlepší zbraní je mozek a odhodlání !!!! 

 

      Výše uvedené #innosti, které souvisí s používáním PZ, se dají shrnout do ur#itého 

schématu. Každý pracovník se vždy musí seznámit s používanou zbraní a udržovat ji 

v dobrém stavu. Dále s ní musí pravideln! cvi#it, což je vymezeno v zákonu o st%elných 

zbraních a dodržovat zásady pro bezpe#nost, což souvisí s ochrannou jeho vlastního života a 

jeho okolí.   

Rovnostranný trojúhelník na obrázku  znázor$uje neustávající proces výcviku, ve 

kterém se jednotlivé složky vzájemn! dopl$ují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 5: Schéma komplexní p#ípravy 

Komplexní p%íprava 

pro reálné použití 

zbran! v sebeobran!

Bezpe#nostní návyky 

Manipulace se zbraní 

St%elecké trenažéry 

Ostrá st%elba 

St%elecké drily 

Tématická st%elecká 

Taktická a psychická 

p%íprava 

Modelové situace 
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3 FAKTORY OVLIV$UJÍCÍ POUŽITÍ PALNÝCH ZBRANÍ 

V PODMÍNKÁCH PR#MYSLU KOMER"NÍ BEZPE"NOSTI 

 Protože PKB je zam!%en hlavn! pro širokou ve%ejnost, je pot%eba v!d!t, jak lidé vidí 

bezpe#nostní situaci v )R. Za vážnou hrozbu pro mír a bezpe#nost v )R ob#ané považují 

zejména mezinárodní organizovaný zlo#in. O n!co menší strach panuje mezi ve%ejností 

z terorist" a teroristických skupin. Za další potencionální hrozbou pro bezpe#nost v )R lidé 

považují uprchlíky z jiných zemí #i národnostní menšiny žijící na našem území. V t!chto 

t%ech potencionálních zdrojích hrozeb také #asto dochází k hrozbám použití zbraní, proto i 

pracovníci SBS #asto musí být vyzbrojováni, i když k použití PZ dochází výjime#n!.  

 Nesmíme však opomenout, že trestnou #innost páchají i ob#ané )R. Obecn! se dá %íci, 

že se trestná #innost páchaná PZ stává nep%íliš #asto, ale pokud k tomu dojde, tak situace je 

vždy velmi vážná a ve%ejnost se o t!chto incidentech #asto dovídá z médií.  

 Samoz%ejm! s tím jak lidé vnímají riziko bezpe#nosti v )R, tím více roste i úloha SBS 

v podmínkách )R. Musíme si uv!domit, že tito pracovníci mají stejné práva a povinnosti jako 

b!žní ob#ané, tudíž m"žeme hovo%it o za#len!ní ob#ana do konceptu vnit%ní bezpe#nosti. Do 

budoucna by m!l být ob#an základní jednotkou bezpe#nosti v )R, a tím se i o#ekává další 

r"st pracovník" v oboru PKB a tím také vzr"stající po#et útok" na tyto ob#any.  

 Aby pracovník SBS tedy ob#an mohl PZ použít k ochran! života, zdraví a majetku své 

nebo jiné osoby, musí znát faktory ovliv$ující použití PZ. Mezi tyto faktory pat%í: Psychické 

faktory, motivy a cíle útok" a formy t!chto útok" s využitím r"zných zbraní.  

3.1 Psychické faktory ovliv*ující použití PZ 

 V sebeobranných situacích hrají bezesporu nejd"ležit!jší roli psychické stavy obránce 

v dob! útoku. Obecn! platí fakt, že výsledek obranné situace, tedy úsp!šná #i neúsp!šná 

obrana, záleží na dvou faktorech: za1. Výcvik v používání PZ,  za 2. Psychický stav p%i 

zát!ži, tedy p%i reáln! nebezpe#né situaci, která se tém!% nikdy nedá nacvi#it. Pom!r mezi 1. a 

2. je 20 ku 80. Z toho vyplívá, že m"že být jedno co #lov!k umí, ale nejd"ležit!jší je, jak se 

t!lo zachová v nebezpe#né situaci, kdy jde #asto o život. Jedná se o tzv. nepodmín!né reflexy, 

které jedinec primárn! neovládá, jedná se p%edevším o pud sebezáchovy a s tím související 

strach nebo chcete-li stres p%i nebezpe#ných situacích. Tyto faktory tém!% vždy snižují 

schopnost použít PZ. Proto veškerý výcvik, který se provádí by m!l obránce používat 

podv!dom!.  
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3.1.1 Strach o sebe sama, o st(eženou osobu nebo majetek 

 P%i každé reáln! nebezpe#né situaci pracovník SBS poci*uje vždy pud sebezáchovy, 

tedy strach o vlastní život #i zdraví. Je to p%irozená vlastnost, kterou nás vybavila p%íroda. 

Každý jedinec reaguje v t!chto situacích odlišn!, i zkušený pracovník s n!kolikaletým 

výcvikem m"že díky stresu selhat. Je to zp"sobeno tím, že p%i návalech stresu t!lo 

podv!dom! reaguje jinak než nám velí výcvik nap%. út!k. Ale pokud má pracovník SBS 

chránit život jiné osoby #i majetku je d"ležité, aby ochrana toho svého šla byla na druhém 

míst!, tudíž ne každý tuto práci m"že vykonávat. D"ležitou #ástí cvi#ení pracovníka by m!lo 

být  zvládání stresu.  

 

Zvládání rozhodovacího stresu 

Rozhodování použít PZ se prostupuje s odpov!dností a bývá provázeno nap!tím (stre-

sem). Zp"sob, jak p%edcházet vzniku negativního stresu (tzv. distresu), spojeného s %ešením 

problém" a rozhodováním. Vysoká hladina stresu snižuje schopnosti pracovníka SBS zbra$ 

použít dle jeho výcviku a v této fázi m"že dojít k nevhodnému použití #i nepoužití PZ.  

 

Obr. 6: D$ležité a naléhavé !innosti jako stresory v manažerské praxi 
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M"že pomoci v!domí toho, do jaké míry je který problém d"ležitý a naléhavý (viz. 

Obr. 6). Z obrázku vyplývá, že nejnebezpe#n!jší je pravá horní #ást diagramu (pole D), 

protože se v ní násobí ú#inky zvýšeného v!cného a #asového stresu. Do tohoto pole pat%í 

veškeré #innosti v krizových situacích. Podle t!chto typických situací jsem tuto #ást diagramu 

ozna#il jako pole krize. Pracovníci SBS se do tohoto pole dostávají v reáln! nebezpe#ných 

situacích, kdy dochází k napadení chrán!ného zájmu.  

Únik z pole D je možný: za 1. do pole A d"kladnou p%ípravou, 2. do pole C zm!nou 

vnímání situace, tedy v tomto p%ípad! p%ehodnocením pohledu na d"ležitost #innosti, 3. mimo 

diagram cestou prevence, tj. p%edcházení napadení.  

Pole C soust%e,uje naléhavé, ale ned"ležité #innosti. Pracovníci SBS se v n!m 

nacházejí p%i rutinních kontrolách a #innostech souvisejících s jejich náplní práce. V této fázi 

m"že docházet i k výše zmi$ované prevenci.  

Pole B zahrnuje nenaléhavé, ned"ležité #innosti. M"žeme jej podle typické #innosti 

nazvat polem zábavy. Pracovníci SBS se v tomto poli nacházejí mimo svou pracovní #innost. 

Je to jejich volný #as odpo#inku a zábavy. Za normálních okolností není s polem B spojen 

žádný stres. Je to pole, do kterého unikáme, chceme-li se p"sobení stresu zbavit. 

Pole E zahrnuje #innosti, které lze z hlediska naléhavosti nebo d"ležitosti obtížn! 

zhodnotit. Jde o pole nejistoty. Nejistota je jedním z nejú#inn!jších zdroj" distresu. Ur#itý díl 

nejistoty obsahuje vlastn! každá naše #innost, takže se v poli nejistoty m"žeme vyskytovat 

pom!rn! #asto. Míra stresu, kterou nám nejistota zp"sobuje, je velmi individuální záležitostí. 

Únik z pole E do kteréhokoliv jiného pole nebo do prostoru mimo diagram je umožn!n 

(pochopiteln!) zjednáním nebo zvýšením jistoty. 

Pole A obsahuje d"ležité nenaléhavé #innosti typu plánování a hodnocení. M"žeme je 

považovat za pole orientace. V poli A se vyplatí pobývat, ne odtud unikat. P%esto v n!m 

obvykle trávíme minimum svého aktivního #asu. 

3.1.2 Strach z následk) použití PZ 

 Krom! strachu o vlastní život, m"že mít obránce strach z toho,  co bude následovat po 

použití zbran!. M"že se vyskytnout n!kolik pohled" na danou situaci. Mezi n! se %adí pohled 

osobní, spole#enský a právní.  
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 V osobním pohledu jde o to, co si v inkriminovanou dobu obránce myslí, je to jeho 

osobní pohled na v!c. Co bude s jeho prací, bude po zákroku následovat povýšení #i 

propušt!ní? Je oprávn!n zbra$ použít „sv!domí“.  

 Ve spole#enském pohledu jde o to, co si myslí o incidentu zú#astn!ní sv!dci. Jestli je 

p%ípustný daný obranný zákrok. Jak reaguje nejbližší okolí, které nezná všechny okolnosti 

incidentu.  

 V právním pohledu na situaci jde p%edevším o dodržení zákon". Jde o nestranné 

posouzení události t%etí nezú#astn!nou stranou, které následuje po dané události. Je zkoumáno 

zda obranný zákrok napl$uje podmínky nutné obrany #i krajní nouze.  

3.1.3 Psychika 'lov!ka 

Psychika #lov!ka hraje významnou roli v sebeobran!. Stres, strach, nervozita dokáží 

negativn! ovlivnit naše t!lesné, taktické #i jiné schopnosti pot%ebné v boji. Co tedy ovliv$uje 

naši psychiku? Bezpochyby to jsou ur#ité vrozené dispozice, v#etn! temperamentu, 

schopnosti #lov!ka pot%ebné v boji, #i jedincova p%im!%ená sebed"v!ra[11].  

Temperament 

Temperament chápeme jako geneticky podmín!nou dispozici, která má pro jedince 

význam jako citová vzrušivost a která se projevuje nejenom v aktuálních psychických 

stavech, ale i situa#ních motivech, jež ovliv$ují pr"b!h st%etu s úto#níkem[11]. 

Schopnosti 

Nejv!tší význam mají schopnosti poznávací v závislosti na pam!ti a etice vedení boje. 

D"ležité p%i vedení st%etného boje jsou schopnosti senzomotorické (rychlost reakcí, periferní 

vid!ní, reakce a hmatové po#itky  apod.). Schopnosti siln! umoc$ují sebev!domí[11]. 

 Sebed)v!ra 

P%im!%ená sebed"v!ra je vlastnost, bez níž se ú#astník bojové situace neobejde. 

Ovšem nejv!tším nep%ítelem se m"že stát nadm!rná sebed"v!ra, vycházející v!tšinou 

z minulých úsp!ch" a #asto pak dochází k tomu, že ú#astník podce$uje soupe%e, neuv!domuje 

#i nep%ipouští si jakékoli riziko, které m"že v nové situaci nastat[11].  
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3.1.4 Psychické zát!že a nároky na psychiku 

Každý útok #i napadení je pro #lov!ka ur#itou zát!žovou situací. Pro vyrovnání se 

s psychickou zát!ží nesmíme opomenout, nesmírn! d"ležité, jak je jedinc"v zát!žový vliv 

subjektivn! prožíván. 

V životních situacích jsme vystavováni rozmanitým zát!žovým vliv"m, podle nichž 

bývá rozlišována: 

! zát!ž t!lesná - kladoucí požadavky p%edevším nad naše t!lesné síly; 

! zát!ž fyziologická, která bývá spojována s tlakem prost%edí na naše biologické 

funkce a nervovou soustavu; 

! zát!ž psychická ovliv$uje pr"b!h fungování naší psychiky[11].  

 

Míru psychické zát!že m"žeme rozd!lit do n!kolika základních kategorií:   

! b!žné nároky - to jsou takové nároky, které pokládáme za %ešitelné. P%i jejich %ešení 

nevyžaduje naše psychika žádnou podstatnou aktivizaci. Pro p%ijímaná %ešení jsme 

vyzbrojeni dostate#nou zkušeností, zp"sobem života a svými zvyklostmi; 

! zvýšená zát!ž - rozumíme tím takové životní situace, ve kterých nevysta#íme vyjít 

s obvyklými,  rutinními zp"soby reagování. +ešení je nemožné bez výrazné aktivizace 

našich psychických sil.  

! Hrani'ní zát!ž - znamená pro nás takové vyp!tí, které je možno z naší strany %ešit jen 

za cenu mimo%ádného vyp!tí psychických sil. P%itom už dochází i k r"zným  funk#ním 

poruchám, nastupují vývojov! nižší zp"soby chování, odhalují se skute#né kvality 

osobností. 

! Extrémní zát!ž - lze u každého #lov!ka považovat za kritický bod jeho 

p%izp"sobivosti. Jedinec pln! podléhá tlaku situace, což je doprovázeno výraznými 

poruchami v chování a #asto trvalými nep%íznivými d"sledky pro jeho psychiku. Daná 

situace se subjektivn! stává ne%ešitelnou – “psychicky selháváme“[11]. 
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3.1.5 Projevy psychiky v zát!žové situaci 

Výsledek %ešení bojové #i sebeobranné, tedy reáln! nebezpe#né situace, je ovlivn!n 

množstvím nejr"zn!jších faktor", které mají bezpochyby vliv na pr"b!h boje a nakonec i na 

jeho výsledek. Je to nap%íklad: vlastní fyzické %ešení napadení správným výb!rem efektivních  

bojových technik (faktor technický), takticky správné chování a jednání – um!t se k této 

reáln! nebezpe#né situaci správn!, šikovn! postavit (faktor taktický) a mnoho dalších nemén! 

d"ležitých, jako nap%íklad: samotný úto#ník, zbran!, #as vedení boje, den, šero, tma, 

klimatické podmínky (deštivo, sucho,  hezké po#así, kluzko, zima, horko) a z nich vyplývající 

nálada, terénní podmínky apod. 

Ovšem nesmíme zapomenout na psychologický faktor tzv. um!ní udržet si v reáln! 

nebezpe#né - psychicky zát!žové situaci psychickou stabilitu. Znamená to v moment! 

napadení p%ekonat projevy strachu, úzkosti, paniky, vzteku apod.  Emociální reakce jsou u 

každého #lov!ka se mohou projevovat r"zn!:  

! Normální reakce - projevy: strach, úzkost, svalové nap!tí s následným chv!ním, 

slabostí, zmatení, hluboké dýchání nevolnost, zvracení, #asté mo#ení, popadání dechu, 

tlu#ení srdce. Tyto p%íznaky se obvykle ztratí s #inností tak, jak se subjekt dokáže 

vzchopit.                                        

! Panika (hysterický út!k, slepý út!k) - projevy: nerozumná tendence k ztrát! úsudku, 

slepost k realit!, nekontrolovatelný plá#, hysterie až k vy#erpání, bezcílné pobíhání 

s minimálními ohledy na bezpe#nost. Panika, není-li zvládnuta, je nakažlivá. Klidné 

osoby mohou zpanika%it, v moment! nakaženy jinými, jsou-li do#asn! 

dezorganizovány. 

! P(ehnaná aktivita - projevy: vybuchuje záchvaty nesmyslné aktivity, p%ece$uje 

schopnosti, rychle mluví, neposlouchá, blázniv! žertuje, nad!lá víc škody než užitku. 

P%ehnaná aktivita je nakažlivá podobn! jako panika. 

! Omámení, šok, deprese - projevy: neschopen zotavit se z p"vodního šoku 

z otup!losti stojí #i sedí ml#ky, bez pohybu, tupý výraz bez emocí, uzavírá se do sebe 

p%ed dalším stresem;zmatený. 

! Silná fyzická reakce - p%íznaky: silná nevolnost, subjekt p%evrácené hysterie obrací 

svojí úzkost do silné víry, že #ást jeho t!la nefunguje[11]. 
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3.1.6 Udržení psychické stability  

Jedním z faktoru ovliv$ující vývoj bojové situace je um!t udržet si psychickou 

stabilitu. 

Psychická stabilita a labilnost výrazn! ovliv$ují kvalitu a úrove$ uvažování ve vedení 

st%etného boje v konfliktních situacích v"bec. 

Psychickou stabilitu #lov!ka narušují p%edevším jeho vlastní chyby. Mohou to být i 

prostorové podmínky, náhodní diváci, a jejich nevhodné projevy hodnotící, komentující 

pr"b!h napadení, vliv klimatických podmínek (sníh, déš*, kluzký terén, osln!ní sluncem atd.). 

Nervozita je také nebezpe#ná pro naší psychiku a její stabilitu zvlášt! p%ed vrcholením 

boje.  

Nebezpe#í nervozity stoupá p%edevším tehdy, není- li vývoj ve st%etném boji pozitivní.  

V tomto p%ípad! je t%eba co nejvíce klidu, aby nep%íznivý pr"b!h boje bylo možno zvrátit. 

Dráždiv! p"sobí i zbrklí nebo divocí protivníci, kte%í dráždí svou neustálou úto#ností, 

verbálním napadáním, posm!chem apod. stejn! tak dráždiv! m"že p"sobit i p%íliš opatrný 

protivník, který tím, že se nijak neprojevuje, m"že zna#n! ovlivnit psychickou rovnováhu 

druhého ú#astníka st%etu. 

Zachovat psychickou stabilitu je zna#n! složité a obtížné. Zvlášt! v p%ípadech, 

dostavují- li se takové stavy jako je strach nebo dokonce stres, není napadený a ni p%i silné 

motivaci schopen se na nov! vzniklou situaci adaptovat. 

 Strach jako prožitek ur#itého podm!tu signalizující nebezpe#í je projevem  normáln! 

fungujícího lidského organismu, D"ležité však je, aby byla v životní praxi tato psychická 

bariéra cílev!dom! p%ekonávána a aby se fyzicky napadení nau#ili tento ur#itý stupe$ 

negativní emoce p%ekonávat co nejrychleji. Nej#ast!ji dochází ke komplexu 

charakterizovanému pocitem strachu fyzicky napadeného #lov!ka úto#níkem, že vzniklou 

bojovou situaci nezvládne. Obranou je v!domí, vyšší úrove$ motivace, vlastní psychické 

stability, taktické a technické vysp!losti oproti úto#níkovi. 

Otázka psychické stability souvisí se sebevýchovou k vysokým morálním a volním 

vlastnostem. Nep%íjemné zážitky a p%edstavy, silná citová hnutí, duševní ot%esy, konfliktní 

situace, zvýšená psychická zát!ž dovedou - zejména u disponovaných osob - významn! 

ovlivnit vyšší nervovou #innost a tím i výsledek dané bojové situace. 
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3.2 Definice pojmu útok a pojmy související   

Abychom pochopili p%í#iny útok", m!li bychom v!d!t co to v"bec útok je a kdo je 

jejich p"vodcem tedy úto#níkem. D"ležitým faktorem je i na co úto#ník m"že úto#it a kdo je 

oprávn!n k obran!.  

3.2.1 Útok 

Útok a jeho charakteristika tvo%í jeden z úst%edních pojm" p%i vymezení základních 

podmínek nutné obrany. Proto, aby mohl být chápán jako útok v relevantním smyslu z 

pohledu t!chto podmínek, musí mít tento útok ur#ité znaky, tzn. musí jít o ur#itý 

kvalifikovaný útok. Lze mít za to, že k t!mto nezbytným znak"m náleží: 

! reálná existence; 

! protiprávnost a nebezpe#nost pro spole#nost;  

! bezprost%ední hrozba nebo trvání; 

! zam!%ení na zájem chrán!ný trestním zákonem.  

 

Nauka a praxe vymezuje n!které další jeho znaky, když charakterizuje útok dále 

zejména z hlediska jeho formy provedení (forma jednání) a z hlediska negativního vymezení 

(co nelze za útok považovat)[9,12]. 

 

Reálná existence útoku 

  Útok musí skute#n! existovat v realit!, nikoli pouze ve fantazii obránce. Jestliže 

reálný útok chybí a existuje pouze v p%edstav! obránce, jde o domn!lou (putativní) nutnou 

obranu. 

Právní povaha útoku 

Útok svou povahou bude zpravidla trestným #inem, nemusí jím však vždy být. Naopak 

ne každý trestný #in m"že být útokem ve smyslu § 13; (z povahy v!ci totiž bude u n!kterých 

trestných #in" obrana proti nim vylou#ena nap%. trestný #in dvojího manželství podle § 210 tr. 

zák. apod.).  

Útokem mohou být ve smyslu nutné obrany i #iny, které v"bec znaky trestného #inu 

nemají (nap%. slabší útoky proti fyzické integrit! #lov!ka nemající povahu trestného #inu, tzn. 

které nap%. nebudou mít za následek ublížení na zdraví ve smyslu § 221 an. tr. zák.), útokem 
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dokonce nemusí být v"bec jednání podléhající soudnímu trestu. Nutnou obranu tak lze užít i 

proti jednání, které má znaky pouze správního p%estupku;  

Lze shrnout, že útok tedy musí být vždy #inem protiprávním a jednáním závažn!jšího 

charakteru, nemusí však mít podobu trestného #inu.  

Forma úto'ného jednání 

Útok má zprav. formu konání úto#níka, m"že však mít i formu jeho opomenutí 

(ne#innosti) s úmyslem zp"sobit nebezpe#í (nap%. majitel psa, který n!koho ohrožuje, jej 

úmysln! nezadrží, neoprávn!ná osoba neopustí cizí byt a setrvává v n!m proti v"li obyvatele 

bytu, apod.) V tomto smyslu je tedy možná i nutná obrana[9]. 

Negativní vymezení útoku 

Útokem nejsou jednání mající povahu bagatelních p%ípad" (pouhé nep%ístojnosti, 

nevhodné chování, nezbednosti, dot!rnosti apod.). Útokem ve smyslu nutné obrany není ani 

nebezpe#né chování zví%ete, ledaže by šlo o zví%e poštvané #lov!kem; tento p%ípad by bylo 

nutno posuzovat jako útok #lov!ka, kde zví%e je jen živým nástrojem v jeho rukou. Za útok ve 

smyslu §13 tr. zákona nelze považovat ur#itá další lidská jednání, proti nimž není nutná 

obrana p%ípustná[9].  

3.2.2 Úto'ník 

Úto#níkem je ten, kdo svým protiprávním jednáním, a to jak konáním nebo 

opomenutím, ohrožuje zákonem chrán!né zájmy. Ve smyslu § 13 tr. zákona je jím osoba, 

která útokem na zájem chrán!ný tr. zákonem p%ímo hrozí anebo jejíž útok na tento zájem trvá.  

Naše sou#asná teorie i praxe zastává pom!rn! jednozna#né stanovisko, že úto#níkem 

m"že být jen #lov!k, tj. fyzická osoba.  

Úto#níkem je tedy osoba, která svým konáním nebo opomenutím naplnila všechny 

znaky výše uvedeného "kvalifikovaného" útoku. Pojem úto#níka bývá v!tšinou totožný s 

pojmem pachatele trestného #inu, nemusí tomu však tak být vždy, nebo* útok nemusí mít 

povahu trestného #inu.  

Za úto#níka by však byl považován i obránce, který po odvrácení útoku p%ejde sám do 

útoku s úmyslem vyrovnat se s úto#níkem, od n!hož již žádné nebezpe#í nehrozí. Za 
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následek, zp"sobený v této fázi svého nikoli již pouze obranného jednání, je obránce trestn! 

odpov!dný a nem"že se již odvolávat na to, že jednal v nutné obran![9,18].  

3.2.3 Zájmy, proti nimž m)že být veden útok 

Útok musí ohrožovat zájem chrán!ný tr. zákonem Zájmy chrán!né trestním zákonem 

jsou souhrnn! uvedeny v §1 tr. zákona (tzv. rodový objekt trestných #in"). Jednotlivé tyto 

zájmy pak tvo%í tzv. individuální objekty trestných #in", p%i#emž tyto jsou poté blíže 

rozvedeny v dalších ustanoveních trestního zákona. Takovéto ur#ení zájm" je ovšem t%eba 

chápat druhov! (kvalitativn!), nikoli podle intenzity (kvantitativn!), která podmi$uje 

odpov!dnost podle trestního zákona. (Tak nap%. lze chránit i majetek menší hodnoty než který 

je (normáln!) p%edm!tem útoku podle tr. zákona).  

Trestní zákon v rámci úpravy nutné obrany v §13 nespecifikuje blíže konkrétní 

hodnoty, k jejichž ochran! je nutná obrana p%ípustná. Mohou to být tedy kterékoliv z výše 

uvedených zájm", zejména život, zdraví, ale i nap%. osobní svoboda, domovní svoboda, 

majetek, jakož i další zájmy chrán!né tr. zákonem.  

Chrán!n je však nejen jednotlivec, ale chrán!ny jsou i zájmy skupinové, 

celospole#enské i státní, zde ovšem za p%edpokladu, že útokem je zárove$ dot#en jednotlivec 

(nap%. exhibicionistický výstup, nikoli ve%ejný po%ádek. Nutnou obranou lze hájit zájmy 

vlastní, ale i zájmy jiného (tzv. pomoc v nutné obran!), nebo* k nutné obran! je oprávn!n 

kdokoliv, resp. každý je oprávn!n odvrátit útok, i když sám útokem dot#en není. U n!kterých 

skupinových a celospole#enských zájm" ovšem nep%ichází ochrana ve form! fyzické obrany v 

úvahu (nebo* zde nep%ichází v úvahu útok ve fyzické podob!), jindy zase m"že oby#ejný 

#lov!k t!žko posoudit protiprávní povahu útoku[9,18].  

3.2.4 Osoba oprávn!ná k nutné obran! 

Obránce je ten, kdo svým jednáním odvrací útok na zájem chrán!ný tr. zákonem. 

Podmínky nutné obrany, tak jak jsou vymezeny v §13 tr. zák., však zahrnují nejen jednání 

(obranu) proti útoku na vlastní zájmy (chrán!né tr. zák.), ale i jednání proti útoku na zájmy 

(chrán!né tr. zák.) cizí[9].  

Zásadn! se tedy p%ipouští (a je i žádoucí) i nutná obrana jiných než vlastních zájm" 

obránce. "Pomoc v nutné obran!" je tedy sama jednáním v nutné obran!, proto je t%eba 
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podmínky a meze pomoci v nutné obran! posuzovat jako podmínky a meze jednání v nutné 

obran!. Kdokoliv - a to i tehdy, když nap%. není vzhledem ke svému v!ku trestn! odpov!dný 

(což m"že mít význam nap%. z hlediska eventuálního uložení ochranného opat%ení, nebyly-li 

spln!ny podmínky nutné obrany) - je tedy oprávn!n odvrátit útok na zájmy chrán!né tr. 

zákonem, a to i když tento útok nesm!%uje proti n!mu samotnému, tedy i když sám útokem 

dot#en (bezprost%edn! ohrožen) není.  

Ve smyslu výše uvedeného je tedy vhodné odlišovat pojem "napadený", tj. ten, na 

jehož zájem chrán!ný tr. zákonem je veden útok, a pojem "obránce", tj. ten, kdo provádí 

zákrok v nutné obran!.  

Jednat v nutné obran! je p%edevším oprávn!ním kohokoliv. Neexistuje tedy žádná 

obecná povinnost jednat v nutné obran!, obránce, resp. napadený se m"že svobodn! 

rozhodnout, zda tohoto svého práva využije #i nikoliv.  

Praxe %ešila i p%ípad omylu p%i použití zp"sobu obrany a na konkrétním p%ípadu 

dovodila, že podmínky nutné obrany mohou být spln!ny i v p%ípad!, kdy obránce použije 

omylem proti útoku siln!jší zp"sob obrany, než p"vodn! zamýšlel. I v takovémto p%ípad! 

však byl rozhodující výsledek jednání obránce (obrana nebyla posouzena jako nep%im!%ená, 

nebo* ani skute#ný zp"sob obrany nebyl z%ejm! nep%im!%ený povaze a nebezpe#nosti útoku). 

Od tohoto p%ípadu je však nutno odlišovat p%ípady, kdy osoba sice také jedná s úmyslem 

odvrátit útok na zájem chrán!ný tr. zákonem, p%i#emž však skutkové podmínky nutné obrany 

myln! p%edpokládané touto osobou tu reáln! v"bec neexistují; zde se již jedná o nutnou 

obranu jen domn!lou[9,12,18].   

3.3 Motivy a cíle útok) 

Motivace ozna#uje hybné síly chování. Rozborem a studiem takového chování lze 

objasnit, pro# se jedinec zachoval práv! tak, jak se zachoval a vedle toho lze také zjistit 

vnit%ní pohnutky jeho konání. Motiva#ní d!ní vycházející z prožívání je rozlišováno na 

cht!ní, snahu, touhu, v"li, pud, pot%ebu, apod. Takové motiva#ní d!ní dále plní t%i d"ležité 

funkce a to, že vzbuzuje chování, udržuje chování (do doby než je cíle dosaženo) a zam!%uje 

chování (udržuje sm!r). 
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Motivace kriminálního jednání 

U #lov!ka m"že být trestná #innost nastartována a udržována v chodu rozmanitými 

hybnými silami. Je mnoho motiv" a motivací, existují však takové, které jsou 

pravd!podobn!jší než jiné: 

! Instrumentální motivace - hlavní silou této motivace je násilí, které je jediným 

nástrojem k dosažení plánovaného zám!ru, likviduje p%ekážku a uvol$uje cestu k 

dosažení zamýšleného cíle. Cílem se rozumí moc, postavení v ur#itém žeb%í#ku, 

ekonomický zisk, atd. Pachatel zpravidla má #in již promyšlený a má vytvo%ený plán. 

! Afektivní motivace - hlavní role afektivn! motivovaného násilí jsou partnerské 

delikty. Obsahují silné emoce – zpravidla strach, nenávist, zoufalství nebo zklamání. 

Tyto emoce se promítají i do zp"sobu spáchání #inu, jehož místo nese stopy 

pachatelova rozrušení. 

! Deviantní motivace - takto motivovaný pachatel trpí ur#itou duševní zvláštností nebo 

poruchou, pronásledují jej bludy, m"že jít o masového vraha sadistického typu nebo o 

nekrofila. Vyvolává r"zné podoby násilí – partnerské i nepartnerské delikty, 

jednorázové i sériové násilí. K objasn!ní takového #inu nelze použít obecná schémata 

platná pro emocionáln! stabilní osobnost. Motivace #inu deviantních pachatel" se 

stává srozumitelnou teprve po využití poznatk" z disciplín o duševní abnormalit!. 

Ostatn! pachatelova deviace již vy#nívá ze samotného zp"sobu spáchání trestného 

#inu, ze zanechaných stop a z výb!ru ob!ti. 

 Nyní se zam!%ím na to, pro# k útok"m mezi ob#any v"bec dochází, jaké jsou pohnutky 

úto#ník", které je vedou k nezákonné #innosti. Na základ! statistik m"žeme posléze ur#it 

potencionální hrozbu napadení, která je pro pracovníky PKB sm!rodatná. Pokud víme kdo, na 

co, z jakého d"vodu úto#í, pak se i lépe m"žeme p%ipravit i natrénovat tyto nebezpe#né 

situace.  

3.3.1 Jak úto'níci nej'ast!ji napadnou svou ob!+ ? 

 Ješt! p%ed n!kolika desetiletími bylo ne#ast!jší formou útoku zastrašování. První za#al 

úto#ník napadenému vyhrožovat a pokud výhr"žky neusp!li, došlo k útoku. Obránce tedy m!l 

dostatek #asu se na útok p%ipravit. V dnešní dob! je situace pon!kud jiná. Úto#níci jsou 

mnohem brutáln!jší a v zásad! první dochází k fyzickému napadení a až posléze k provedení 
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úmyslu. Tudíž obránce má mnohem kratší dobu na to, aby vhodn! zareagoval. Abychom 

v!d!li jak se bránit, musíme v!d!t sm!r odkud útok za#ne: 

1) Zezadu - z hlediska statistik je riziko napadení nej#ast!ji zezadu, v téhle fázi má 

úto#ník proti obránci nejv!tší výhodu a lze se tomuto napadení nejh"%e bránit. Zde je 

d"ležitá prevence a obez%etnost pokud se pohybujeme v rizikových oblastech.  

2) Zboku – tento útok je zam!%en na osobu kolemjdoucí, kapsá%i, p%epadení ze zálohy, 

jedná se p%edevším o majetkové a sexuální delikty.  

3) "eln! – k #elnému útoku v!tšinou dochází, když úto#ník cítí p%esilu v!tšinou 

v podob! po#etní p%evahy, další možností je i prosazení si svého ega.  

3.3.2 Místa, na kterých k útok)m dochází 

 Jsou to oblasti, ve kterých z hlediska statistik nej#ast!ji odchází k napadení. Na 

základ! t!chto informací by m!la osoba pohybující se na t!chto místech vždy zvýšit 

ostražitost a po#ítat s p%ípadným napadením. D"ležitou roli zde hraje i to jaký je objekt zájmu 

úto#níka a jestli jde o no#ní #i denní hodinu. Protože motiv útoku a místo jeho provedení jsou 

na sob! závislé, tak uvedu základní z nich:   

1) Útoky na majetek – na tyto objekty jsou nej#ast!ji páchány trestné #iny, p%i nichž 

m"že dojít i ke konfrontaci mezi úto#níkem a obráncem daného objektu. Z hlediska 

#asu k nim dochází 50% na 50% ve dne i v noci. Objektem útoku jsou nej#ast!ji 

nemovitosti, byty, chaty, auta. Tyto situace se týkají ostrah objekt", bezpe#nostního 

doprovodu pen!z a cenností, zásahových jednotek, kdy tito lidé chrání daný majetek a 

stojí v cest! úto#ník"m.  

2) Útoky na ob'any – nej#ast!jší p%í#innou jsou kapesní zlod!ji.  Ke kapesním krádežím 

dochází nej#ast!ji na ve%ejných prostranstvích kde se sdružuje velké množství lidí 

jako nap%. rušná nám!stí, dopravní prost%edky m!stské hromadné dopravy, výtahy, 

supermarkety, pout!, koncerty, ve#írky apd… S tímto fenoménem prakticky pracovník 

PKB nem"že nic d!lat. Je to na zodpov!dnosti každého ob#ana. Další p%í#inou útok" 

jsou fyzická napadení #i hrozby, dojít k nim m"že prakticky kdekoliv. Útoky jsou 

sm!%ovány v!tšinou na známé osobnosti (jako jsou herci, zp!váci, moderáto%i apd…), 

politiky a podnikatele, sv!dky trestných #in". Touto pracovní náplní se zabývají 

zejména BG. 
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3) Loupežná p(epadení – se definuje zpravidla jako p%ivlastn!ní si v!ci tak, že pachatel 

použil proti ur#ité osob! násilí nebo pohr"žky bezprost%edního použití násilí #i zneužil 

omamného #i obdobného prost%edku. Dochází k nim zejména na odlehlých místech, 

v okrajových #tvrtích, parky, místa kde je #lov!k sám, zapadlé uli#ky a co je 

zajímavostí tak nap%. ve výtazích. K loupežnému p%epadení se mohou p%iplést i lidé, 

kterých se útok bezprost%edn! netýká, jde hlavn! o situace, kdy byl p%epaden n!jaký 

objekt #i instituce nap%. banky, pošty, p%evozy pen!z a cenností. Zde op!t m"že dojít 

k fyzickému napadení strážní služby v bance #i pošt!, kde možnost použití PZ je 

zna#n! omezena. Další ohroženou skupinou pracovník" jsou %idi#i, kurý%i, doprovody 

p%evozu pen!z a cenností.  

4) Útoky se sexuálním motivem – jedná se zejména o útoky na ženy, motivem je 

sexuální uspokojení úto#níka, což m"že vést i k znásiln!ní. T!mto útok"m paradoxn! 

nej#ast!ji dochází na firemních ve#írcích a oslavách, na spole#enských akcích,  dále 

pak ve výtazích, odlehlých místech a parcích. Zde se pracovníci SBS p%íliš neangažují, 

týkat se to m"že spíše BG.  

5) Ego – jedná se o ty p%ípady, kdy motivem je prosazení se ve skupin! nebo prosazení si 

vlastního názoru za použití násilí. K t!mto útok"m dochází v místech kde se sdružují 

lidé. Nap%. hospody, zábavy, koncerty, diskotéky, bary apd… Pracovník PKB se m"že 

do této situace dostat jako po%adatel, ostraha vstupu do budovy, pokladní, #i 

po%ádková služba.  

6) Rasové a náboženské motivy – útoky vedené za ú#elem víry #i rasového podtextu. 

V podmínka )R se vyskytují spíše útoky s rasovým motivem. Dochází tedy k útok"m 

na p%íslušníky jiné rasy. Nej#ast!ji k nim dochází na klubových oslavách, restauracích, 

demonstracích, sportovních utkáních, stávkách a v neposlední %ad! i na školách. Zde 

se pracovníci dostávají do d!ní formou po%ádkového dozoru jako strážní služba. )asto 

m"žou asistovat státním složkám. Aktuálním problémem jsou fotbalová utkání a st%ety 

fanoušk", #i r"zné extremistické demonstrace.  

7) Motivy zájmové – jedná se o zájmové skupiny ve kterých slovní p%e p%er"stá ve 

fyzický konflikt jednoho nebo více úto#ník". Dochází k nim zejména na klubovních 

setkání #i oslavách. Nap%. myslivci, rybá%i, sportovci apd… Zde se pracovníci PKB 

tém! nevyskytují.  
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8) Nemoci a hendikepovaní – jsou to lidé, kte%í vlivem svého zdraví mohou zaúto#it. 

Jsou to p%edevším psychicky labilní jedinci, psychopati anebo hendikepovaní lidé. 

K jejich útoku m"že dojít tém!% kdykoliv, nebo* tito lidé si neuv!domují d"sledky 

svého chování a tudíž nejsou právn! zp"sobilí. I zde dochází ke konfrontaci s SBS jen 

zcela náhodn!, tak jako s b!žným ob#anem.  

V následujících grafech 2 a 3 jsem znázornil, na jakých místech nej#ast!ji dochází 

k napadení pracovník" PKB a s jakými úto#níky se nej#ast!ji setkávají.  
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Graf 2 : Kriminální !iny se kterými se setkává pracovník PKB 
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Graf 3 : Místa, na kterých operují pracovníci PKB 
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3.3.3 Zp)soby útok)  

 Jak vlastn! úto#ník m"že útok provést? T!chto zp"sob" je hned n!kolik. Mezi 

nej#ast!jší útoky pat%í ataky rukou a* již úder #i uchopení. Mezi další zp"soby napadení pat%í 

kop, chycení do kravaty, použití improvizované zbran!, nebo p%i p%epadech se používají 

úderné, bodné #i %ezné zbran!. Jen z%ídkakdy úto#ník užije palnou zbra$ snad jen s výjimkou 

loupežných p%epadení. Proto užití palné zbran! pro pracovníky civilní obrany bývá nemalou 

výhodou. Následující fotografie zachytávají n!které z výše jmenovaných typ" útok".  

3.3.4 Obránce versus úto'ník  

 Na #em tedy závisí úsp!ch #i neúsp!ch obranného zákroku? Na tuto otázku se 

pokusím odpov!d!t dv!ma zp"soby. Jak z pohledu strany úto#níka  tak ze strany obránce.  

- úsp!ch úto'níka závisí na tom, jestli že si napadený nevšímá toho, co se kolem n!j d!je, 

jeho okolí si toho také nevšímá. Dalším faktorem úsp!chu m"že být fakt, že napadený nezná 

základy sebeobrany  a tudíž je bezmocný. V neposlední %ad! tady vždy hraje roli stres a 

fyzická zdatnost obránce.  

- úsp!šnost obránce tedy závisí na tom, jestliže dokáže v#as detekovat, že se na n!j n!co 

chystá. S tím velice úzce souvisí i to, že obránce musí být odhodlaný za každou cenu se 

bránit. Výhodou samoz%ejm! je znát aspo$ základní prvky sebeobranných manévr". 

Samoz%ejm! nejlepší varianta konfliktu je, aby se žádný konflikt nestal, a toho lze docílit 

pouze dobrou prevencí, což znamená vyhýbat se rizikovým oblastem a dob%e skrýt vlastní 

majetek.  

3.3.5 Statistické údaje o trestných 'inech 

 Podle údaj" Ministerstva vnitra )eské republiky je evidováno 635 336 ru#ních 

palných zbraní (tzn. že na 100 obyvatel p%ipadá 6 zbraním, proti EU, kde v pr"m!ru na 100 

obyvatel p%ipadá 18 zbraní), Držitel" zbrojních pr"kaz" je 310 884, 

 z toho bylo zjišt!no 5 702 p%estupk" a 855 trestných #in" spáchaných za použití ru#ní zbran!. 

Celkový po#et trestných #in" byl 336 446 to znamená, že z celkového po#tu trestných #in" 

bylo pouze 0,25% spáchaných za použití palné zbran![14].  
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Tab. 5: )eská republika - vývoj kriminality za období 1.1.-31.12.2005 a 1.1.-31.12.2006 [8] 

Druh kriminality  2005 2006  zm!na v % +/- 

Vraždy  186 231  24,2  

Loupeže  5 368 4 613  -14,1  

Loupeže na finan#ních institucích  182 170  -6,6  

Úmyslné ublížení na zdraví  6 439 5 765  -10,5  

Nebezpe#né vyhrožování  2 493 2 049  -17,8  

Vydírání  1 608 1 292  -19,7  

Násilná kriminalita celkem  21 684 19 171  -11,6  

Objasn!né trestné #iny  16 046 14 028  -12,6  

Tj. v %  74,0 73,17  - 

Znásiln!ní  596 530  -11,1  

Kuplí%ství 123 85  -30,9  

Mravnostní kriminalita celkem  1 849 1 615  -12,7  

Objasn!né trestné #iny  1 560 1 331  -14,7  

Tj. v %  84,4 82,41  - 

Krádeže vloupáním:     

do obchod"  4 093 3 461  -15,4  

do byt"  5 537 5 047  -8,8  

do víkendových chat soukromých osob  6 511 5 361  -17,7  

do rodinných domk"  4 824 4 556  -5,6  

Krádeže vloupáním celkem  57 956 53 503  -7,7  

Objasn!né trestné #iny  12 490 10 673  -14,5  

Tj. v %  21,6 19,95  - 

Krádeže prosté:     

kapesní  17 917 19 065  6,4  

motorových vozidel dvoustopých  21 980 20 175  -8,2  

v!cí z automobil"  51 624 48 474  -6,1  

jízdních kol  5 956 5 464  -8,3  

Krádeže prosté celkem  154 124 151 136  -1,9  

Objasn!né trestné #iny  27 207 25 860  -5,0  

Tj. v %  17,7 17,1  - 

Podvody  5 110 4 693  -8,2  

 

 

 

 



UTB ve Zlín!, Fakulta aplikované informatiky, 2007 56 

Tab. 6: )eská republika - vývoj kriminality za období 1.1.-31.12.2005 a 1.1.-31.12.2006 [8] 

Majetková kriminalita celkem  229 279 221 707  -3,3  

Objasn!né trestné #iny  45 590 42 098  -7,7  

Tj. v %  19,9 19,0  - 

Ostatní kriminalita:    

Výtržnictví  3 293 3 073  -6,7  

Nedov. výr. a držení  psychotrop. látek a jed$  2 757 2 812  2,0  

Ší#ení toxikomanie  158 110  -30,4  

Ma#ení výkonu ú#edního rozhodnutí  11 534 9 041  -21,6  

Krácení dan!  602 441  -26,7  

Zpronev!ra  3 205 2 905  -9,4  

Podvody  6 409 5 186  -19,1  

Neoprávn!né držení plat. karty  7 739 7 908  2,2  

Porušování autorského práva  791 354  -55,2  

Pojistný podvod  489 496  1,4  

Úv!rový podvod  14 032 13 814  -1,6  

Hospodá%ská kriminalita  43 882 39 473  -10,0  

Objasn!né trestné #iny  29 519 27 142  -8,1  

Tj. v %  67,3 68,8  - 

Škody zjišt!né (v tis. K#)  32 279 456 13 712 076  -57,5  

Zjišt!né trestné #iny celkem  344 060 336 446  -2,2  

Objasn!né trestné #iny  135 281 133 695  -1,2  

Tj. v %  39,3 39,7  - 

Škody zjišt!né celkem (v tis. K#)  42 984 656 24 262 154  -43,6  

Zajišt!né škody (v tis. K#)  639 912 834 943  30,5  

 

 V této kapitole jsem se zam!%il na popis #initel", které mají vliv na to, jak, kdy a kde 

m"že útok nastat. Z této kapitoly by m!lo být jasné, že nezáleží je na jednom faktoru, jak 

m"že st%etnutí s úto#níkem dopadnout. Záleží vždy na konkrétní situaci. Z výše uvedené 

statistiky je z%ejmé, že nezastupitelnost PZ v PKB je patrná. K páchání trestné #innosti jen 

z%ídkakdy dochází za použití PZ, proto obránce pokud vlastní PZ má tém!% vždy výhodu. 

Samoz%ejmostí je vždy d"kladný výcvik, znalost práva, teoretické znalosti o psychologii a 

výkladech práva, aby se z obránce, vlivem neznalosti, nestal úto#ník, a tudíž by musel nést 

následky s tím spojené.  
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II. PRAKTICKÁ "ÁST 
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4 MOŽNÉ ZP#SOBY %EŠENÍ PROFESNÍ OBRANY SE ZBRANÍ 

 Zp"soby %ešení konfliktních situací s PZ vychází zpravidla z právního %ádu )R. 

Obecn! platí, to co je z hlediska práva v po%ádku, tak se považuje za správné %ešení. Opak je 

pravdou. Nic není jen #erné nebo bílé. Pokud už dojde k použití PZ, tak je situace vždy velmi 

vážná a tyto incidenty kon#í zpravidla p%ed soudem, který nemusí posuzovat vždy jen právní 

stránky v!ci, ale zkoumá situaci i po stránce osobní a spole#enské. V praxi to znamená, že 

v právní %ešení se nemusí shodovat s %ešením spole#enským. Proto se v této kapitole zam!%ím 

na n!které reálné situace, se kterými se m"že  pracovník PKB setkat a nastíním tak n!které 

z možný variant %ešení konfliktu. Z d"vodu, že možností konfliktních situací m"že být na 

n!kolik desítek, jsem si vybral dv!, se kterými se bezpe#nostní pracovník m"že nej#ast!ji 

setkat:   

o napadení st%eženého objektu (SBS strážným x úto#ník), 

o napadení chrán!né osoby (BG x úto#ník, úto#níci). 

o  

Každá z t!chto situací m"že být provedena v n!kolik modifikacích, proto 

v následujících kapitolách se budu zam!%ovat na konkrétní p%íklady vycházející s praxe. 

Ale nejd%íve se zam!%ím na obecné zásady jak postupovat p%i obran! s PZ v reáln! 

nebezpe#né situaci.  

4.1 Obecné zásady (ešení situace profesní obrany pomocí PZ  

 Universální %ešení jak se dají obranné situace s PZ %ešit neexistuje. Existují ovšem 

zásady, kterými se #lov!k v tíživé situaci m"že %ídit. Tyto zásady ovšem vyžadují spoustu jak 

fyzického tak i psychického tréninku.  

Hlavní zásady boje s PZ 

          P%i veškeré #innosti se zbraní, a* je to útok nebo obrana, je nezbytné uplat$ovat #ty%i 

hlavní zásady:  

! moudrost; 

! p(esnost; 

! rychlost;  

! razance.  
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P(esnost 

 P%esnost je d"ležitá hlavn! ve fázi,  kdy dojde ke st%etu tzn. že je jasné, že obránce 

musí použít PZ. P%i obranném zákroku máme obvykle jen jednu možnost, kdy zasáhnout cíl. 

P%esnost znamená trefit ur#ený cíl tzn. úto#níka, nesmí však být zasažen n!kdo jiný, jinak se 

z obránce stává úto#ník, by* jen z d"vodu nešikovnosti. P%esnosti m"žeme dosáhnout jedin! 

intenzivním a pravidelným tréninkem jak v klidu tak i p%i zát!ži.  

Rychlost 

 Jde ruku v ruce s p%esností, protože jak jsem již výše zmi$oval, úto#ník nikdy ne#eká 

na naši obrannou reakci. Jde o to jak rychle je obránce schopen rozpoznat nebezpe#í a jak 

rychle zbra$ p%ipraví k použití (úchop, tasení, postoj, zamí%ení, st%elba) a p%itom všem je 

nutné dodržovat bezpe#nostní zásady, aby nedošlo k zásahu jiné #i vlastní osoby. Taktéž 

zlepšování rychlosti lze dosáhnout jen intenzivním tréninkem.  

Razance 

 Každý obranný úkon musí být provád!n s razancí a sebejistotou, kdy obránce musí 

p%esv!d#it úto#níka, že to s obrannou myslí vážn!. Toto úto#ník v!tšinou ne#eká a odradí jej 

to od dalšího jednání. Pokud jsme nejistí p%i obran!, dáváme tím najevo strach a toho úto#ník 

m"že využít.  

P%esnost, rychlost a razance, to vše je stejn! d"ležité a jedno bez druhého p%ináší 

mnohem horší výsledky, než synchronizovaná  sou#innost všech t%í složek.  

Moudrost 

je %ídící složka, je ze všeho nejd"ležit!jší. +ídí a sla,uje ostatní t%i prvky a každé 

technice dodává ty správné ingredience. Nevyzna#uje se pouze fyzickou základní 

sebekontrolou, nýbrž má rovn!ž emocionální, intelektuální a psychologické základy. Získává 

se hlavn! z praktických cvi#eních, zam!%ených na typizované nácviky p%epad". Další 

možností jak získat více moudrosti je samoz%ejm! pou#ení se z praxe tzn. pokud již #lov!k 

ur#itou konfliktní situaci už zažil, získává tím neocenitelné zkušenosti z terénu, které se 

žádným cvi#ením nedají nahradit, pouze napodobit.  

 



UTB ve Zlín!, Fakulta aplikované informatiky, 2007 60 

4.2 Praktické p(íklady (ešení konfliktních situací v SBS 

 V této kapitole se zam!%ím na dva typické p%ípady konfliktních situací, které m"žou 

nastat v profesní obran!. Protože variant, jak se tyto incidenty m"žou odehrát, je nespo#et, 

budu vycházet z praxe pana Zde$ka Maláníka. Praktické p%íklady, které se v jeho praxi #asto 

vyskytly, budu interpretovat, a poté navrhnu možná správná %ešení dané situace. 

4.2.1 Napadení st(eženého objektu (strážný vs. úto'ník)  

 Jedná se p%ípad, kdy úto#ník napadl objekt, který byl st%ežen hlídací službou. Na 

obvyklé obch"zce strážný p%istihl úto#níka v kukle jak p%ekonává plot ohrani#ující pozemek 

pat%ící k objektu a stále pokra#uje v útoku i na strážného. V následující kapitole popíši jednu 

z možných variant %ešení této situace za použití PZ.  

Je sice možno použít i jiné zbran!, ale v p%ípad!, že strážný použije techniku zadržení 

pachatele s PZ, tak je tu nejv!tší pravd!podobnost úsp!chu s ohledem na minimalizaci 

poškození zdraví.   

 P%i t!chto zákrocích je d"ležité, aby m!l strážný dob%e nacvi#eny zákroky, které bude 

provád!t tzn. aby je provád!l s dostate#nou razancí, rychlostí a rozhodností. Na zprávnost 

provedení obranného zákroku m"žou být t%i pohledy.  

1) Pohled z hlediska právního jednání obránce – je to skutek, který napl$uje 

podmínky nutné obrany, krajní nouze nebo zadržení. Tzn jestli byly dodrženy zákony, 

je vše v po%ádku.  

2) Pohled osobní – kdy strážný ví, že pokud úto#níka zadrží, dostane prémie #i 

pochvalu, a protože úto#ník vnikl na cizí pozemek jeho jednání je ok.  

3) Pohled spole'enský – tzn. že pro #ást spole#nosti je nep%ijatelné používání PZ a 

druhá #ást dá za pravdu strážnému.  

 

První fází p%i zákroku je donutit protivníka k zastavení útoku, obvykle sta#í fáze 

hrozeb, kdy úto#ník ne#eká použití PZ. A v tom je kouzlo st%elných zbraní, kdy dále 

nedochází k dalšímu fyzickému kontaktu, posta#í hrozba a úto#ník je ochromen.  
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Hrozba palnou zbraní 

  Držitel PZ  je oprávn!n použít tento donucovací prost%edek v p%ípadech, kdy je 

ohrožena bezpe#nost jeho nebo jiné osoby #i majetku. O tom, kdy obránce zasune náboj do 

nábojové komory, rozhoduje sám, podle konkrétní situace. Cílem je zma%it útok, získat #as 

k dalšímu cílev!domému jednání nebo ú#inn!jší profesní obran! (viz. Tabulka 7) [4]. 

Tab. 7: Gradování situace p%i hrozb! palnou zbraní [4] 

Gradování situace p(i hrozb! palnou zbraní 

Stupe* 
intenzity 

P(íklad toho co strážný ud!lá 
P(íklad toho co strážný 
(ekne 

1. Odhrne od!v a ukáže zbra* Nic 

2. Odhrne od!v a ukáže zbra* „Mám zbra*!“ 

3. Uchopí zbra*, ale nevytáhne ji z pouzdra „Budu st(ílet!“ 

4. 
Vytáhne zbra* z pouzdra, namí(í na protiprávn! 
jednající osobu (není podmínkou mít zbra$ nabytou, 
pokud to tato osoba neví) 

„St)j! St(elím!“ 

5. 

Namí(í zbra* na protiprávn! jednající osobu, natáhne 
záv!r (m"že tak u#init i v p%ípad!, že již má náboj 
v nábojové komo%e, ale usoudí, že tento krok dodá jeho 
jednání takový d"raz, že tato osoba uposlechne a LDZ 
nebude muset st%ílet) 

Dává krátké, jasné a 
srozumitelné povely, jako: 
„St)j! Oto' se! Lehni si!  
Ruce nahoru! …“ 

6. Vyst(elí varovný výst(el Nic 

 

Varovný výst(el 

  Je jedním z nejd"razn!jších DP. Pokud k n!mu dojde, zpravidla vyvolá zna#nou 

psychickou zát!ž jak pro toho kdo vyst%elil, tak pro osobu, proti níž byl použit.  Ú#inek 

varovného výst%elu je zpravidla takový, že úto#ník od svého protiprávního jednání upustí, 

vzdá se nebo opustí úkryt.  

 S ohledem na fakt, že st%ela je smrtelná po celé své dráze letu, je mnohem mén! 

nebezpe#né pokud ji strážný vede na zem nebo do n!jakého p%edm!tu p%ed nebo vedle 

úto#níka, než kolmo vzh"ru. Je samoz%ejmostí brát ohled na nezú#astn!né osoby, aby 

varovný výst%el n!koho nezranil.  
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Na následujících obrázcích je zachycen p%íklad %ešení zákroku strážného proti 

úto#níkovi. Postup je z hlediska taktického zprávný, první dochází k zastavení úto#níka, pak 

k znehybn!ní a zadržení (viz obr. 7).  

   

a) Po zastavení úto!níka jej strážný vyzval k lehu na 
b#icho a k rozpažení rukou, je to výhodná pozice ke spoutání. 
 

 

b) zde už úto!ník leží, strážný poklekne, revolverem 
stále mí#í na úto!níka a p#itom ho uchopí za levou paži.  
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c) pomocí chvatu, kdy kolenem p#iklekne hlavu a paži 
  uchopí tak, aby úto!ník nebyl schopen pohybu. 

V tuto chvíli obránce m$že zasunout zbra% do pouzdra. 

 

d) po uvoln"ní pravé ruky si obránce p#itáhne i druhou ruku,  
      koleno stále tiskne úto!níkovi hlavu k zemi.  

 

 



UTB ve Zlín!, Fakulta aplikované informatiky, 2007 64 

     

 e) pouta nasazuje první na vzdálen"jší ruku a poté i na druhou. 

Následn" m$že strážný úto!níka odvést, aniž by jej úto!ník dále 

ohrožoval.  

 Obr. 7, a) – e): Série snímk$  zadržování úto!níka p#i vniknutí na 

soukromý pozemek [4] 

I když složitost techniky není na první pohled vid!t, tak je tuto techniku nutno 

nacvi#ovat nap%. na modelových situacích. Každá chybi#ka m"že znamenat neúsp!ch.  

4.2.2 Ohrožení klienta bodyguarda u automobilu 

 Další z možných situací z praxe jsem uvedl napadení chrán!né osoby na parkovišti 

t!sn! p%ed vstupem do automobilu. Dva úto#níci za#ali vyhrožovat klientovi fyzickým 

napadením a za#ali se rychle p%ibližovat. Typickým p%íkladem m"že být doprovod známé 

osobnosti #i nepopulárního podnikatele.  

 Obecn! platí fakt, že pokud n!kdo ne#ekan! použije palnou zbra$ proti klientovi, je 

tém!% nemožné, aby jej BG ochránil. Ochrana je ú#inná proti fyzickému útoku, kde úto#ník 

v!tšinou použije údernou, bodnou, %eznou #i improvizovanou zbra$ nebo ruce a nohy.   

 V takovémto p%ípad! hraje nejd"ležit!jší roli #as a s tím související vzdálenost 

úto#ník" od klienta v dob!, kdy BG zpozoroval, že hrozí útok. Záleží tedy na ochráncovi jak 

je pozorný. Existují t%i základní možnosti vývoje tohoto incidentu v závislosti na již 

zmi$ované vzdálenosti:  

! BG zpozoruje úto#níky ve vzdálenosti více jak 20 m; 
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! BG zpozoruje úto#níky ve vzdálenosti 8 – 20 m; 

! BG zpozoruje úto#níky ve vzdálenosti menší jak 8 m.  

 První možností je ten nejjednodušší zp"sob ochrany klienta, a to je út!k. Tato možnost 

tkví v tom, že pokud se v#as poda%í BG ukrýt klienta do auta a i ochránce stihne nasednout, 

rychle nastartovat a ujet, tak je to, to nejlepší %ešení této situace. Podmínkou je ovšem 

dostate#ná vzdálenost úto#ník", aby bylo na út!k dostatek #asu. Navíc i út!k musí být 

bezpe#ný.  

 Druhou možností je varianta, kdy jsou úto#níci již tak blízko, že na út!k nezbývá 

prostor. BG v první %ad! musí krýt klienta. Slovn! i pohybem se ho snaží pobízet k schování 

se do krytu za automobil a poté %eší situaci s úto#níky. Nyní nastává fáze hrozeb, podobn! 

jako v p%edchozím p%ípad! u strážného objektu. Tento následný postup je znázorn!n na 

obrázku #. .  

 

Obr. 8: Schéma postupu hrozeb bez varovného výst#elu 

 Po té, co BG útok zastaví, dá p%íkaz úto#ník"m typu „ustupte 10 m od nás, oto#te se 

zády, lehnout“. Tyto p%íkazy slouží k tomu, aby ochránce mohl nasednout do auta, nastartovat 

a ujet i s klientem.  

 +ešení konfliktní situace v oboru ochrany osob pomocí út!ku je nejlepší variantou jak 

z hlediska práva, tak i z hlediska spole#enského i osobního. Nejd"ležit!jší je, že nedošlo 

k poškození zdraví #i ujm! na životech. P%íklad %ešení situace proti úto#níkovi u auta je 

znázorn!n na obrázku #. . 

BG odhrne od!v a 

slovn! upozorní 

úto#níka, že má zbra$.  

BG uchopí zbra$ 

v pouzd%e a upozorní 

úto#níky, že bude 

BG vytáhne zbra$ a 

namí%í ji proti 

úto#níkovi. P%itom 

Úto#níci stále 

pokra#ují v útoku 

Úto#níci i nadále 

pokra#ují 

v p%ibližování.  

Po tomto úkonu, pokud 

je proveden 

s dostate#nou razancí, 
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Obr. 9: BG hrozí zbraní tím, že na n"j 

zamí#í 

 Poslední variantou je situace, kdy si ochránce všiml úto#ník" pozd!, nebo kdy úto#níci 

n!kde #íhali a jsou už p%íliš blízko. Zde již ochránce nemá p%íliš #asu co vymýšlet. V prví fázi 

pokyne slovn! klientovi, aby se schoval za n!j nebo, aby se schoval do krytu nap%. za auto. 

V druhé fázi už ochránce nemá dostatek #asu na standardní hrozbu zbraní. Následné schéma 

je vlastn! zrychlená varianta hrozby zbraní.  

 

Obr. 10 : Schéma postupu hrozby zbraní s výst#elem na úto!níky 

 

 Pokud útok gradoval až do situace, kdy musel ochránce vyst%elit na úto#níky, skon#í 

až útok úpln! zastaví, nebo úto#níci dosáhnou svého cíle. V první variant! následn! klienta 

odveze z místa nebezpe#í a po té volá k místu incidentu policii i sanitku. Nutno upozornit, že 

tyto situace se odehrají zcela výjime#n!. V naprosté v!tšin! p%ípad" dojde k zastavení útoku 

BG v co nejkratším 

#ase odhrne od!v a 

tasí zbra$, kterou 

namí%í proti úto#ník"m 

l "j b

BG, pokud má prostor, 

vyt%elí varovný výst%el 

do zem!, aby dal 

najevo, že zbra$ 

žij

BG st%elí do 

nejbližšího z úto#ník", 

p%ípadn! i do 

ostatních, záleží na 

kd ú k í

Úto#níci stále 

pokra#ují v útoku.  

Úto#níci zpravidla 

zastaví útok a ustupují, 

ve výjime#ných 

V této situaci už není 

možné, aby útok 

pokra#oval. 
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už ve fázi po varovném výst%elu a poté BG dává p%íkaz úto#ník"m k ústupu a následn! ujíždí i 

s klientem do bezpe#í.  

 Na BG v PKB se kladou vysoké nároky na rozhodovací schopnosti pod psychickou i 

#asovou zát!ží. Pokud totiž dojde k použití st%elné zbran!, tak to již samo o sob! je velmi 

psychicky náro#né. Navíc ochránce má vždy málo #asu na rozhodnutí co u#init a ješt! k tomu 

vždy musí chránit život klienta nad životem svým.  

 

 V této kapitole jsem se zam!%il na možné situace, ke kterým m"že dojít v praxi PKB. 

Na úvod jsem popsal obecná %ešení, která fungují ve v!tšin! p%ípad" konfliktních situací. Dále 

jsem uvedl dva praktické p%íklady, jak lze situaci %ešit za dodržení obecných zásad v obran!. 

Technik jak zvládnout úto#níka je více i bez použití PZ, tato práce je ovšem zam!%ená na 

používání PZ v podmínkách PKB. Cílem této kapitoly bylo vy%ešit dva typické p%ípady 

konfliktních situací v PKB, protože v psané form! se s touto problematikou potencionální 

zájemce o tuto práci nikdy nesetká.   
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5 ZÁKLADNÍ CVI"ENÍ  PRO %EŠENÍ SITUACÍ PROFESNÍ OBRANY 

 Tato kapitole není zam!%ena na výcvikový plán, ale na jednotlivé prvky, ze kterých se 

plán výcviku m"že skládat. Podle toho, na jakou pozici pracovník PKB bude dosazen,  by m!l 

absolvovat p%íslušný stupe$ výcviku s PZ. Hlavním pilí%em výcviku musí vždy být základní 

cvi#ení st%eleb a* již se školními náboji nebo s ostrou municí.  Dalším stupn!m výcviku jsou 

potom cvi#ení praktické st%elby zam!%ené na pozice a pohyb se zbraní. Pokro#ilejší techniky 

se následn! zabývají reáln!jšími prvky obranné st%elby, které mohou nastat v praxi. 

Posledním #lánkem výcviku jsou tréninky speciálních variant konfliktních situací, se kterými 

se pracovník PKB m"že setkat v praxi.  

5.1 Základní témata pro cvi'ení st(elby 

 Základní cvi#ení ostré st%elby jsou ur#ena pro za#áte#níky, nebo pro ty, kte%í zbra$ ve 

své profesi používají výjime#n! nebo okrajov!. Základními tématy výcviku jsou:  

! vybavení nutné k práci s PZ; 

! bezpe#ná manipulace s PZ; 

! nošení a tasení PZ; 

! p%íprava PZ; 

! statická st%elba;  

! ošet%ování PZ;  

! výcvik se školními náboji; 

! završením jsou 1 x za rok ostré st%elby; 

! na základ! t!chto výcvikových prvk" je samoz%ejmostí vést trvalé hodnocení a 

p%ehled výsledk" cvi#ené osoby.  

5.1.1 Vybavení nutné k práci s PZ 

 Krom! b!žných pom"cek jako jsou pouzdro s opaskem na zbra$ a zásobníky, jsou 

pot%eba i další pom"cky, které se používají p%i tréninku. Jsou to p%edevším r"zné typy 

chráni#" sluchu, ochranné brýle, #epice se štítkem a r"zné druhy ter#" a k nim úchyty, 

zálepky. Nem!li bychom ani zapomenout na vybavení na #išt!ní a údržbu zbran!. Používá se i 

speciální vybavení, které usnad$uje výcvik – protimetr, který m!%í #as st%elby; videokamera, 

st%elecká taška. Dále m"žeme používat r"zné typy chráni#" a ochranných nepr"st%elných vest. 

V!tšinu z t!chto v!cí ale nebudeme p%i reálné obranné situaci u sebe mít, a proto bychom si 

na n! nem!li až p%íliš spoléhat. 
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 V zásad! tedy pracovník SBS, který PZ pot%ebuje jen okrajov!, má z vybavení pouze 

pouzdro s opaskem na zbra$, samotnou zbra$ a zásobníky.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 : Pouzdra na zbran" 

 a) P#íklad opaskového pouzdra na zbra% a zásobník, 

b) pás s pouzdrem k uchycení na skryté nošení na stehn", 

 c) p#íklad podpažního pouzdra 

5.1.2 Bezpe'ná manipulace s PZ  

 Obecné zásady bezpe#né manipulace jsem popsal v kapitole 2.2.1. Aby se pracovník 

PKB blíže mohl seznámit s PZ musí vždy a za jakýchkoli okolností myslet na bezpe#nost. 

Statisticky je prokázáno, že nejv!tší procento úmrtí a zran!ní, zp"sobené st%elným poran!ním, 

je p%isuzována práv! náhodným výst%elem. Žádná zbra$ až na výjimky nevyst%elí sama, 

zpravidla je na vin! lidský faktor.   

 Ve výcviku je d"ležité, aby se návyky spojené s bezpe#nou manipulací stali b!žnou 

sou#ástí denního chování jako nap%. %ízení auta. V každé situaci, a* již p%i výcviku se 

školními náboji, p%i výcviku ostré st%elby nebo p%i použití v praxi musí držitel zbran! 

dodržovat zásady bezpe#né manipulace. Samoz%ejmostí je držet PZ mimo dosah d!tí.  

5.1.3 Nošení PZ 

 První bychom si m!li ujasnit v #em a na jakém míst! zbra$ m"žeme nosit. Nosí se 

v!tšinou v pouzdrech speciáln! vyrobených pro nošení zbran! a to bu, v bo#ním opaskovém 

pouzd%e (nosí se u boku silné ruky) nebo v pouzd%e s upevn!ním na hrudník (ur#ené 

p%edevším k skrytému nošení pod od!vem). Dále je možno nosit zbra$ v ledvince ur#ené 

k t!mto ú#el"m nebo na stehn! nohy pro záložní zbran!.  

a) b) c) 
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5.1.4 P(íprava PZ 

 P%íprava zbran! je profesionální rituál, sled nau#ených zautomatizovaných pohyb", 

které zaru#í podv!domé a p%itom bezpe#né uvedení zbran! do stavu, ve kterém nám m"že 

zachránit život! Každá zbra$ je mechanismus, který m"že v krizovém okamžiku zklamat, ale 

ne  vinou samotné zbran!, ale špatnou manipulací s ní samotným #lov!kem. Mezi základní 

úkony p%ípravy PZ pat%í:  

! Kontrola munice: 

! nábojnice nesmí být vydutá ani roztržená; 

! zápalka nesmí být nad nebo pod úrovní nábojnice; 

! rozm!ry náboje nemají být odlišné od ostatních náboj"; 

! st%ela v nábojnici není pohyblivá. 

! Pln!ní zásobníku – pravorucí st%elci drží zásobník v levé ruce a pravou podávají 

náboje, pak palcem levé ruky stla#íme podava# a vytvo%í se místo pro další náboj. 

! Zasunutí zásobníku do zbran! – napln!ný zásobník zasuneme do šachty v rukojeti a 

d"sledn! dorazíme. 

! Natažení záv!ru = nabití – natažení se provádí slabou rukou jedním pohybem vzad s 

úchopem mezi palcem a ukazovákem a následným pušt!ním. Prst je mimo spouš*, 

hlave$ mí%í do bezpe#ného prostoru. 

! Sklopení kohoutku – v!tšina pistolí typu Glock má úderník p%edepnutý a se stiskem 

spoušt! napnutí dokon#ujeme, posta#uje tedy natažení záv!ru. 

! Vybití a kontrola zbran! – pokud chceme zbra$ odložit, provádíme tyto úkony: 

1. vy#istit a vyjmout zásobník; 

2. stáhnout záv!r a vyprázdnit komoru; 

3. vizuáln! zkontrolovat prázdnou zásobníkovou šachtu; 

4. do bezpe#ného sm!ru dát ránu jistoty; 

5. uložit zbra$ na bezpe#né místo, podle situace eventueln! vyprázdnit 

zásobník[3]. 

 

5.1.5 Statická st(elba 

 Jedná se o základy mí%ené st%elby, kdy st%elby jsou provád!ny na nepohyblivý ter# a 

taktéž st%elec pálí ze statické pozice. Nejedná se ovšem jen o st%elbu samotnou. V této fázi 
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výcviku se pracovník seznamuje se základními taktikami v používání st%elné zbran!, mezi 

které se %adí tyto základní: 

! st%elecký základní postoj; 

! uchopení zbran!; 

! tasení zbran!; 

! ukládání zbran!; 

! mí%ení na ter#.  

 

St(elecký základní postoj  

 Neexistuje universální a striktní verze st%eleckého postoje, protože je možno st%ílet 

z mnoha r"zných pozic a za pohybu. Používá se jiný postoj p%i obouru#ním a jednoru#ním 

držení zbran!, což m"žete vid!t na obr. #. 12. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Základní postoj 

A) s obouru!ním úchopem 

B) s  jednoru!ním úchopem 

Hlavní zásady pro postoj: 

1. Postoj musí být stabilní, je jedním z hlavních faktor" kontroly zp!tného rázu; 

2. Jeho zaujetí musí být rychlé; 

3. Má umož$ovat rychlý rozb!h #i zm!nu polohy; 

4. Umož$uje rotaci trupu do stran p%i p%enášení st%elby[3]. 

 

A) B) 
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Úchop zbran! 

 Známe dva základní úchopy pistolí. Úchop obouru# (zaru#uje lepší kontrolu zbran!) a 

úchop jednoru#.  

a) obouru'ní úchop 

Siln!jší ruka zbra$ drží a její ukazovák provádí spoušt!ní. Druhá ruka se podílí na 

obouru#ním úchopu a obstarává veškeré obslužné #innosti (vým!na zásobníku, natažení 

záv!ru, odstra$ování závad). 

Hlavní zásady úchopu: 

1. Držíme rukoje* zbran! ob!ma rukama co nejvýše, #ím více se p%iblížíme ose hlavn!, 

tím menší bude tendence zbran! ke zdvihu p%i zp!tném rázu.  

2. Ukazovák silné ruky se neú#astní úchopu. M!l by fungovat zcela nezávisle na 

ostatních prstech[3]. 

b) jednoru'ní úchop 

Úchop silnou rukou je obdobný jako u p%edchozího úchopu. Obecná pravidla z"stávají 

stejná. 

 

Tasení zbran! 

Co je to vlastn! tasení? Je to co nejrychlejší zp"sob, jak dostat zbra$ z pouzdra do 

pozice k dostate#n! p%esnému výst%elu. Postup tasení je znázorn!n na obrázku 13. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) C) 
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Obr. 13: Tasení pistole z ledvinky u pasu

A) Zbra% je zasunutá v pouzd#e. 

B) Svrchu uchopíme zbra% za rukoje'. 

C)Vysuneme zbra% z pouzdra sm"rem 
nahoru. 

D) Tasíme ve sm"ru st#elby. 

E) Dokon!ujeme základní st#elecký postoj.

D) E) 
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Ukládání zbran! do pouzdra  

 Máme po celou dobu ukládání prst mimo spouš*, nemí%íme na žádnou #ást t!la, 

p%edem zkontrolujeme pouzdro. Postup je znázorn!n na obr. #. 14.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Ukládání zbran" do pouzdra 

A) St#elecká pozice. 

B) Loket p#ipažuje, pistol stále mí#í na cíl. 

C) Zbra% ukládáme se shora. 

D) Uložení zbran" do pouzdra. 

 

Mí(ení na ter' 

Mí%ená st%elba je prvním režimem ostré st%elby. Neklade se zde d"raz na rychlé 

opakování výst%elu, takže nevyžaduje vážn!jší kontrolu zp!tného rázu. Cílem je nau#it se 

#íst obraz mí%idel, klidn! a plynule spoušt!t a sledovat mušku po výst%elu. P%i obranné 

#innosti se klade d"raz na kompromis mezi p%esností a rychlostí st%elby. 

Pro obrannou st%elbu je nutné mít ob! o#i otev%ené.  

 

A) B) 

C) D) 
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Mí(ení na ter' - jde o to, do jedné osy spojit obraz mí%idel a zám!rný bod na ter#i. P%i 

obranné situaci je nejlepší mí%it co nejkratší dobu.  

 

Spoušt!ní pistole – stisknou spouš* je t%eba v okamžiku, kdy se pohyb obrazce ustaluje 

v zám!rné oblasti. Ne, když se nám zdá, že obraz mí%idel je p%esn! v zám!rném bod!. 

5.1.6 Ošet(ování zbran! 

 Abychom se na zbra$ mohli spolehnout, je nutné ji správn! udržovat a 

ošet%ovat. Pozor !!! První operací p%ed rozebíráním zbran! k vy#išt!ní musí být vždy 

d"sledná kontrola stavu zbran!. 

Jde o #innost, která snižuje množství závad a prodlužuje životnost zbran!. Také 

p%ispívá k její v!tší p%esnosti. Frekvence #išt!ní zbran! závisí na kvalit! a frekvenci jejího 

používání. Není nikde p%esn! stanoveno po kolika výst%elech se má pistole #istit. M!li 

bychom se p%edevším v!novat t!mto #ástem, která nejvíce ovliv$ují funk#nost: 

• náb!h do komory – #istícím olejem rozpustit nánosy, vy#istit a vyleštit hadrem; 

• kluzné 'ásti záv!ru a rámu – kartá#kem o#istit, nanést mazací olej; 

• vytahova' – vy#istit kartá#kem; 

• zásobníky – zkontrolovat, zda není poškozeno ústí, po rozebrání vy#istit hadrem [3, 15]. 

Ostatní #ásti, jako je hlave$, #istíme spíše z hlediska p%esnosti st%elby a životnosti. 

Ostatní #ásti mají jen nepatrný vliv na vznik závad. 

5.1.7 Výcvik se školními náboji 

Tento výcvik zahrnuje všechny výše uvedené manipula#ní techniky jen ve zbrani 

nejsou ostré ale školní náboje. Vzhledov! se podobají b!žným ostrým náboj"m, ale vnit%ek 

je obvykle odlišný, chybí zápalka a výmetná nápl$, tudíž nem"že dojít k necht!nému 

výst%elu. Pokud se p%i výcviku stane chyba, tak nedojde k žádnému zran!ní. P%íklady 

n!kterých typ" školních náboj" jsem uvedl na obr. #. 15.  
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Obr. 15: P#íklady školních náboj$ 

5.1.8 Ostré st(elby 

Pro osoby, které PZ b!žn! nepot%ebují ke své #innosti posta#ují st%elby pouze 

n!kolikrát  za rok. Tyto cvi#ení jsou zam!%eny na st%elbu na pevný ter# ze základního 

postoje. Jednou za rok jsou provád!ny povinné ostré st%elby, které mají ze zákona 

povinnost absolvovat všichni majitelé zbrojního pr"kazu skupiny D. Cílem t!chto cvi#ení 

je, aby #lov!k který PZ používá m!l základní schopnosti zbra$ nejen použít, ale dodržet 

p%itom všechny bezpe#nostní postupy tak, aby p%i manipulaci neohrozil sebe #i jinou 

osobu. Mezi základní úkony, které by m!l doty#ný ovládat pat%í: 

! prohlídka zbran! za ú#elem zjišt!ní jestli není v nabitém stavu; 

! #áste#né rozebrání a složení zbran! v rozsahu, který je nutný k vy#išt!ní 

zbran! po st%elb!; 

! postup p%i p%íprav! zbran! a st%eliva ke st%elb!, p%i p%erušení st%elby, p%i 

zjišt!ní závady na zbrani p%i st%elb! a p%i ukon#ení st%elby; 

! st%elba na pevný cíl.  

Dále by m!l každý ú#astník cvi#ných st%eleb obeznámen se zásadami chování na 

st%elnici, aby nedošlo k újm! na život!, zdraví #i majetku p%i st%elbách. Mezi tyto zásady 

pat%í:  

! p%ed a p%i nošení zbran! #i st%elb! nepožívat alkoholické nápoje a omamné a 

psychotropní látky; 

!  zbra$ vyjímat z pouzdra až na míst! jejího použití; 

! s každou zbraní zacházet jako s nabitou, dokud se nep%esv!d#íme o opaku, 

p%itom neustále mí%íme do bezpe#ného prostoru; 
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! nevzdalovat se od své zbran!; stejn! tak nebrat cizí zbra$ bez v!domí jejího 

majitele; 

! nezasunovat do pouzdra pistoli s nataženým kohoutem; 

! nikdy nemí%it na osoby „jen tak“ nebo se dívat do hlavn!; 

! p%i p%edávání zbran! jiné osob! je lepší ji pokládat na pult než p%edávat z 

ruky do ruky; 

! zejména na venkovních st%elnicích dbát opatrnosti p%i vstupu do st%elišt! – 

vždy oznámit sv"j zám!r ostatním st%elc"m a #ekat na jejich potvrzení a 

odložení zbraní; 

! p%i vzniku závady, kterou nejsme schopni opravit na míst!, požádáme 

pracovníka st%elnice o pomoc p%i bezpe#ném transportu do míst, kde m"že 

být závada odstran!na[3]. 

5.1.9 Hodnocení a p(ehled výsledk)  

Po každých st%elbách se zapisují  dosažené výsledky, které se evidují dlouhodob!. 

K povinným st%elbám se vede kniha o provedených cvi#ných st%elbách, která slouží 

k dlouhodobému evidování výkonnosti st%elce. Samoz%ejm!, že povinné st%elby jednou za 

rok jsou nedosta#ující, proto se do knihy m"žou zapisovat i cvi#ení nad rámec povinné 

st%elby. Mezi základní údaje, které se zapisují do této knihy, pat%í:  

! po%adové #íslo záznamu; 

! datum provedení st%elby;  

! jméno, p%íjmení a datum narození osoby provád!jící st%elbu; 

! výsledky o st%elb! (po#et výst%el", po#et zasažených cíl", rychlost st%elby); 

! podpis zodpov!dné osoby, která ov!%uje správnost zapsaných údaj".  

5.2 Vyšší stupe* výcviku, témata pro cvi'ení praktické st(elby 

 Tato cvi#ení jsou ur#eny pro pracovníky SBS, kte%í ke své #innosti využívají PZ 

#asto nebo jsou ur#eny pro osoby pokro#ilé ve výcviku.  

Pracovníci v p!ímém výkonu se mnohdy ocitají v nebezpe#ných situacích, kde 

#asto riskují holý život, potencionální úto#ník je m"že ohrozit jak st%elnou zbraní, tak i 

zbran!mi údernými, %eznými #i holýma rukama. PZ m"že pomoci zachránit život #i zdraví 

pracovník"m samotným, pop%. jiným osobám a jejich majetky.  
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 P%i konfliktních situacích však není d"ležité jen dob%e mí%it.  Jak jsem si popsali již 

v minulých kapitolách, je mnoho zp"sob" a forem útok", které mohou nastat a je 

vylou#eno, aby se úto#ník p%ed nás postavil a #ekal, než na n!j zamí%íme a vyst%elíme. 

Proto k t!mto ú#el"m jsou provád!na cvi#ení, které simulují reáln! nebezpe#né situace p%i 

nichž si obránce m"že nacvi#it taktiky jak se pohybovat p%i daném typu útoku.  

 Pro cvi#ení praktické st%elby platí obdobné zásady jako pro základní st%elecká 

cvi#ení. Tzn. dodržování zásad bezpe#né manipulace se zbraní, je nutné neustále 

procvi#ovat základní techniky jako je tasení, p%íprava, nošení, st%elba, údržba a ošet%ování 

zbran!. Tímto si zdokonalujeme jak rychlost tak i automatizaci pohyb", nad kterými #asem 

nebudeme p%emýšlet. Tyto #innosti jsme si již popsali v kapitole 5.1.  

 Dalšími prvky pro cvi#ení praktické st%elby jsou nácviky technik, se kterými se 

m"žeme setkat v reálné situaci. Mezi základní cvi#ení se %adí:  

! st%elba z krytu;  

! st%elecké pozice; 

! st%elba na pohybující se cíl; 

! pohyb se zbraní a st%elba za pohybu; 

! st%elba za ztížených podmínek. 

 

Tyto další cvi#ení si ovšem vyžadují #ast!jší trénink a pravidelné používání ostrých 

náboj", proto abychom dosáhli co nejv!tšího p%ipodobn!ní s reálnými situacemi, musíme 

dodržovat základní pravidla p%i ostré st%elb!.  

5.2.1 Pravidla p(i ostré st(elb! 

1. M!jte stále nabito, 

2. dojdou-li náboje okamžit! p%ebít s okamžitým stažením do krytu a poté op!t zbra$ 

namí%it na cíl, 

3. snažit se vyhnout dlouhému konfliktu, aby nedošli zásobníky s náboji. V každé 

volné chvíli dopl$ovat zásobníky, 

4. každou techniku zásadn! dokon#it, 

5. po každém tréninku zkontrolovat d"kladn! ter# nebo protivníka, to m"že zachránit 

život, 

6. pokud se stane jakákoliv závada okamžité ji odstranit a dokon#it akci, 
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7. nezavád!t nové techniky bez jejich d"kladné procvi#ení, p%i každém tréninku 

myslet na to, že mi jde o život[3]. 

5.2.2 St(elecké pozice 

Pro úplnou technickou p%ípravu na obrannou #i sebeobrannou situaci nevysta#íme 

pouze se základním postojem. Dynamická zm!na poloh je jedním z nejú#inn!jších 

taktických prvk". Proto se budu v této #ásti zabývat r"znými st%eleckými pozicemi jako 

r"zné postoje, lehy, kleky,st%elby z kryt".  

Základní postoj a p(enášení st(elby 

 Základní postoj jsem již popisoval výše, te, se zam!%ím na p%enášení st%elby 

z tohoto postoje. P%enesení st%elby, teda zm!na mí%ení p%i st%elb! na více cíl" nebo 

schopnost rychlé reakce na spat%ení cíle v jiném sm!ru, než máme zamí%eno, je jednou 

ze hlavních dovedností obranné st%elby. Základními p%edpoklady jsou ur#itá zb!hlost 

v pocitové kontrole srovnání mí%idel p%i pohybu zbraní, p%enášení pozornosti mezi cílem a 

mí%idly a kontrola zp!tného rázu. Jednou z hlavních zásad je, aby se do pohybu zapojily 

boky a trup. Horní #ást trupu by se m!la pohybovat jako jeden celek[10].  

Kleky 

 Pro ú#ely obranné st%elby má smysl trénovat jen klek na jednom koleni. Je 

pohotový jak co se tý#e zaujetí polohy, tak možnosti p%emíst!ní. Užívá se p%edevším za 

kryty st%ední velikosti a také pro zmenšení plochy zásahové zóny. Zúro#íme ho i p%i st%elb! 

na delší vzdálenosti, kdy je stabiln!jší než základní postoj a m"že poskytnout oporu pro 

slabou ruku. Rozlišujeme tyto typy klek" na jedno koleno: 

a) klek p%ímý, 

b) klek stranový, 

c) klek s úkrokem. 
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Obr. 16: Klek p#ímý, ukázky 

St(elba vleže 

 St%elba vleže zpravidla umož$uje zaujetí toho nejmenšího k protivníkovi, jakého 

jsme schopni. Na druhou stranu je velmi obtížné se z lehu rychle zvednout k jinému 

p%esunu. Známe tyto typy leh": 

a) leh na b%iše, 

b) leh na zádech.  

 

 

 

Obr. 17: Leh na b#iše 

5.2.3 St(elba z krytu 

Hned v úvodu je t%eba si uv!domit rozdíl mezi termíny krytý a skrytý. Kryt je 

p%ekážkou, která je schopna zastavit projektily ze zbran! úto#níka, zatímco skrytý 

znamená totéž co schovaný. Rychlé dosažení krytu je jedním ze základních zp"sob" 
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zvýšení šance na p%ežití ve st%elecké konfrontaci. St%elbou z krytu m"žeme pokra#ovat 

v %ešení situace až do kone#né neutralizace #i ústupu úto#níka.  

 Od krytu bychom m!li být vzdáleni kolem 1 – 1,5m (menší riziko zásahu 

odraženou kulkou, uvidíme d%íve úto#níka). P%i st%elb! z krytu by z nás m!lo být vid!t jen 

to co pot%ebujeme k rozhledu a ke st%elb!, zbyte#n! neukazovat jiné #ásti t!la.  

 

Základní rozd!lení kryt): 

! vysoký kryt – m"žeme se za n!j skrýt ve stoje; 

! st%ední kryt – skryjeme se v kleku; 

! nízký kryt – skryjeme se vleže. 

 

P%íklady t!chto kryt" m"žete vid!t na obrázcích 18, 19, 20. 

 

 Vlastnosti kryt" by m!li být takové, aby nás úto#ník za nimi pokud možno nevid!l, 

aby odolaly ú#ink"m st%el a m!l by být stabilní, aby nedošlo k jeho ne#ekanému 

odstran!ní, což by mohlo obránce zna#n! p%ekvapit. 

 

  

 

 

  

 

 

Obr. 18: Kryt za vysokou p#ekážkou. 

A) Pohled ze zadu. 
B) Pohled ze p#edu, m"li by být vid"t jen ty !ástí t"la nutné ke st#elb". 

 

 

A) B) 
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Obr. 19: Krytí za st#edn" velkým objektem 

A) St#elba v kleku za st#edním krytem. 

B) Vy!nívající !ásti t"la (obdobné jako u krytu vysokého). 

 

 

 

Obr.  20: pozice vleže z nízkým krytem. 

 

A) 
B) 
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5.2.4 St(elba na pohybující se cíl 

V pr"b!hu konfliktu se #asto m"že stát, že se úto#ník bude pohybovat. Náš 

protivník zkrátka využije to, co je takticky dobré pro naši obranu (rychlý bo#ní pohyb nebo 

p%emís*ování do krytu). Práv! b!žící soupe% bude patrn! naším nej#ast!jším cílem v reálné 

situaci. V p%ípadech p%ímo se blížícího cíle není technika p%íliš odlišná od st%elby na stojící 

cíl. Snad jen omezení #asu na pot%ebný zásah m"že zp"sobit (nap%. protivník se blíží 

s nožem), že budeme pod výrazn!jším psychickým tlakem.  

 Použití zbran! u technicky složit!jší varianty – bo#n! se p%esunujícího nebo 

b!žícího ter#e – závisí teoreticky na n!kolika faktorech. T!mi je rychlost projektilu, 

vzdálenost od dráhy cíle, rychlost a úhel pohybu vzhledem ke st%elci. Tyto vlivy ale 

v p%ípadech t!ch nejb!žn!jších st%etnutí na pom!rn! krátkých vzdálenostech nehrají 

významn!jší úlohu. Pokud se cíl pohybuje rychle nap%. v rychle jedoucím aut!, používá 

st%elec tzv. p%edsazení, to je vzdálenost kterou musí mí%it p%ed ter#em, abychom jej v"bec 

zasáhli.  

 

Známe v podstat! dva principy jak se dá st(ílet na pohybující se cíl: 

a) vy'kávací – #ekáme na cíl v ur#itém p%edpokládaném bodu dráhy jeho pohybu, 

dobré vyklán!jícího se protivníka z po za krytu; 

b) doprovodný – „jdeme“ se zbraní spole#n! s cílem, sledujeme jej v pohybu, 

v bojové situaci je takto zbra$ p%ipraven!jší ke st%elb! a je tedy výhodn!jší[3].  

5.2.5 Pohyb se zbraní a st(elba za pohybu 

Pohyb je nedílnou sou#ástí obranné st%elby, zahrnuje nejen jednoduché úkroky, ale 

zejména ch"zi a b!h. Jestliže se pohybujeme, stáváme se o mnoho t!žším ter#em. Rychlým 

b!hem se tedy m"žeme dostat do takticky výhodn!jšího postavení nebo od krytu ke krytu. 

Jindy m"žeme opatrnými postupy propátrat rizikový prostor. Dob%e zvládnutá ch"ze 

v kombinaci se st%elbou je d"ležitá sou#ást nácviku pohybu v místnostech[3].  

P(esun se zbraní 

 P%i pohybu máme ukazová#ek silné ruky vždy podél zbran!. Hlave$ zbran! vždy 

mí%í do místa hrozby. Pohybujeme se jen tam, kam vidíme. Další zásady se odvíjejí od 

rychlosti pohybu se zbraní.  
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St(elba ze zastávek 

 P%i této st%elb! jde o rychlé a p%itom precizní zaujetí vhodné stabilní palebné pozice 

z probíhajícího pohybu. Zkrácen! – pohyb,zastavení, st%elba a zase pohyb[3].  

P(emis+ování v lehu 

 Je to zvláštní varianta nouzového p%emíst!ní tzv. p%eval. Nemá valný efekt. Je 

dobrý na p%emíst!ní na krátkou vzdálenost, je u n!j malá zásahová zóna[3].  

St(elba za pohybu 

 Vyžaduje dobré základy st%elby a jejich spojení se zvláštním typem ch"ze #i 

pomalejšího b!hu, kdy co nejmén! kolísáme t!žišt!m. Nej#ast!jšími variantami je použití 

zbran! b!hem: 

! p(ímého pohybu vp(ed – užíváme, když nás ozbrojený konflikt zastihne v pr"b!hu 

p%emis*ování v úzkém koridoru nap%. chodba; 

! stranového pohybu – nastává p%i bo#ním pohybu mezi kryty #i p%i reakci na 

objevení se cíle ze strany b!hem p%esunu; 

! ústupu vzad – je rizikovou záležitostí, nevíme jaký terén máme za sebou. M!l by se 

využívat jen jako nouzová varianta.  

5.2.6 St(elba za ztížených podmínek 

V této #ásti je pot%eba se zam!%it na pot%ebnou adaptaci a zvýšení odolnosti v"#i 

n!kterým nep%íznivým vliv"m, které mohou nep%ízniv! ovlivnit nejen p%esnou st%elbu, ale i 

požadovanou racionalitu rozhodování a taktické chování. Mezi tyto negativní vlivy pat%í 

zejména vystup$ovaná stresová reakce. Jejími hlavními psychickými projevy je zmenšení 

odstupu od situace a sklon ke zkratovitým jednáním a zbrklosti. Z t!lesných p%íznak" je to 

tunelové vid!ní (ztráta periferního vid!ní, zúžení zorného pole), zvýšení tepové frekvence, 

tuhnutí sval" a zhoršení koordinace pohyb", t%es kon#etin atd[6]. 

 Cílem této st%elby je, aby st%elec získal odolnost v"#i vliv"m, které stres doposud 

vyvolávali. Pro takovýto výcvik je nutná technická a bezpe#nostní vysp!lost st%elce. Dále 

je pot%eba dobrý instruktor. Nejvíce užívaným cvi#ením jak zvýšit tlak na st%elce je: 

! st(elba s tlakem na rozhodovací schopnost – nácvik s ozbrojenými i 

neozbrojenými ter#i, jedná se o trénink sebekontroly, rychle se rozhodnou zda 

vyst%elit; 
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! st(elba pod 'asovým stresem – jde o vyvolání #asové tísn! a p%itom se správn! 

rozhodnout na co st%ílet; 

! st(elba s rušivými akustickými vlivy – doporu#uje se st%ílet na st%elnici bez 

sluchátek, aby uvykl realit!. Ale ohrožuje se tím sluch; 

! st(elba pod vlivem bolesti – m"že nám n!kdo ušt!d%it pár ran, ale ani to by nem!lo 

mít vliv na náš úsudek p%i st%elb!; 

! st(elba po t!lesné zát!ži – po t!lesné zát!ži se ztrácí jemný cit v rukách, zvyšuje se 

tep atd… 
 

5.2.7 Vedení výsledk)  

 Tak jako základních st%eleb, tak i u praktických je nutné vést dlouhodobé záznamy 

a hodnotit výsledky, kterých po tréninku dosáhneme. Z t!chto dlouhodobých záznam" 

získáme dobrou zp!tnou informaci o tom, zda jsme nastavili správný výcvikový plán a zda 

se naše technická vysp!lost zdokonaluje.  

5.3 Reálné formy používání PZ p(i ochran! osob a majetku   

Je nutno pochopit, že je zásadní rozdíl mezi tréninkovou st%elbou a st%elbou 

v reálné sebeobranné situaci. )lov!k m"že trénovat jak chce, ale pokud mu jde o holý 

život, je jeho chování vždy ovlivn!no jeho psychickou stránkou. Obecn! platí, že psychika 

m"že za  80% úsp!šného #i neúsp!šného sebeobranného zákroku se zbraní, proto je 

vhodné trénovat praktickou st%elbu. Je to ú#elný prost%edek k strojovému podv!domému 

ovládání zbran! a k rychlému zaujímání atypických st%eleckých poloh. Nejsou však 

výcvikem k boji. Nelze ale s ur#itostí %íci jaký psychický stav p%i konfliktu se zbraní je 

ideální. Musíme se prost! snažit aspo$ psychicky neselhat.  

Oprávn!ní – odhodlání - rozhodnutí  

 P%estože oprávn!nost nutné obrany je jasn! obsažená v zákon!, najde se nemálo 

lidí, pro které je její aplikace nep%edstavitelná. Nejde o tu technicko – taktickou 

nep%ipravenost, ale hlavn! o chyb!jící odhodlání a oprávn!ní vnit%ní. Další p%ekážkou 

m"že být nedostate#né pov!domí o vlastních právech. Jde o celkové charakterové a 

emo#ní vybavení #lov!ka, které si p!stoval od narození [3].  
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 V jednom krátkém okamžiku se p%i obranném okamžiku musíme rozhodnout, zda 

na použití zbran! máme nárok z hlediska zákona, zda jsme skute#n! odhodlaní vyst%elit a 

jakou taktiku použijeme v dané situaci.  

5.3.1 Taktika pro chování v reáln! nebezpe'ných situacích 

 Náplní každé taktiky jsou co nejoptimáln!jší zp"soby použití technických 

prost%edk". Stru#n! %e#eno, technika %íká, co použít, taktika, kdy to použít. Pro zvolení 

vhodné taktiky je nutno znát faktory, které mohou ovlivnit výsledek st%etnutí.  

Faktory st(etnutí 

1. Vzdálenosti: statisticky Je prokázáno, že 85% útok" se st%el. zbraní je vedeno ze 

vzdálenosti 2 - 6 m. Klasická mí%ená st%elba je k ni#emu. Je t%eba se rychle 

p%esouvat a používat kryt. Prost! být rychlejší než úto#ník. 

2. "as: )asu je vždy nedostatek. Ve v!tšin! p%ípad" není ani #as na správný postoj. 

Ve v!tšin! p%ípad" nepadne více jak t%i výst%ely a je po p%est%elce.  

3. Místo: Jsou dv! varianty, kde dochází k p%est%elce, v budov! nebo venku.  

4. Sv!tlo: K útok"m nej#ast!ji dochází za šera #i tmy. Sv!tlo je d"ležitý faktor, který 

do zna#né míry m"že ovlivnit výsledek st%etnutí. 

5. Úto'níci, podez(elé osoby, které používají st(elné zbran!: Ve v!tšin! p%ípad" 40 

: 60 úto#ník použije zbra$ jako první, je nutno brát ohled nato, že úto#ník nemusí 

být sám. 

6. Používané zbran!: Úto#ník m"že používat i ú#inn!jší zbran! než je pistole.  

7. Psychický stav napadeného: Je asi nejd"ležit!jším faktorem p%i reáln! 

nebezpe#né situaci a %eší #asto její výsledek[10].  

5.3.2 Taktická p(íprava 

 Obecn! se dá %íci, že jsou to pravidla, p%i jejichž dodržení m"žeme s nejv!tší 

pravd!podobností se bu, konfliktu vyhnout nebo v n!m zvít!zit. Taktická p%íprava se týká 

p%edevším t!chto úsek":  

! prevence a p%edcházení vzniku rizikových situací, 

! vytvo%ení co nevýhodn!jších podmínek na po#átku st%etnutí, 

! optimální reagování na zm!ny vývoje, 

! zajišt!ní nutných úkon" po skon#ení situace[10]. 
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Bílí režim 
Nepozornost, 
relaxace 

Žlutý režim
Pozornost 
k okolí, 
hodnocení lidí a 
okolí z hlediska 
možné hrozby 

Oranžový režim
Zam!%ená 
pozornost na 
konkrétní 
osobu/y, snaha 
p%edejít konfliktu 
a zajistit se proti 
p%epadení 

"ervený režim 

Chování 
protivníka 
za#ínáme 
hodnotit jako 
útok; první 
reakce 

"erný režim 

Poplachová reakce, která 

nemá nastat:  

Prevence a p(edcházení vzniku rizikových situací 

 Jde p%edevším o p%edvídání. Kritickou otázkou sebeobrany je „kde vzít #as?“. Je 

pot%eba %ešit situaci ješt! než nabude konfliktní podoby. Jde o to v!d!t, že by se mohlo 

bojovat ješt! d%íve, než se skute#n! bojovat za#ne. )lov!k musí brát v úvahu kudy jde, 

jestli je tma, koho potkává, co vlastn! kolemjdoucí #lov!k chce, když se m! ptá kolik je 

hodin.  

 Jak ale teda p%ežít ozbrojený konflikt? Nejlepším zp"sobem je do žádného se v"bec 

nedostat. A pokud se už do n!j dostaneme, tak je d"ležité být p%inejmenším psychicky 

vylad!ný, aby nedošlo ke zkratu a veškerý výcvik by p%išel v nive#. Zajímavá metoda 

jakou se dá udržet p%ipravený psychický stav je postupné psychické vylad!ní.  

Postupné psychické vylad!ní 

 Podle J. Coopera, je to legenda moderního pojetí moderní st%elby, je vypracován 

tzv. zp"sob postupného psychického vylad!ní, který je široce znám jako metoda barevných 

režim" (viz obr. 19). Cooper vypozoroval, což se v!decky potvrdilo, že v#asnou v!domou 

pozorností a pr"b!žným vyhodnocováním rizika je možné snížit pravd!podobnost rozvoje 

poplachové reakce – tj. dojde ke zkratovitému jednání, k pocitu strachu dojde d%íve než si 

pln! uv!domíme d"vod. Je to pom"cka, která ale nemusí vždy fungovat. Záleží na 

momentální situaci. Co to jsou barevné režimy je znázorn!no v následujícím schématu[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Barevné režimy postupného psychického vylad"n[3] 
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Vytvo(ení co nejvýhodn!jších podmínek na po'átku st(etnutí 

 První naše kroky by m!li sm!%ovat k zajišt!ní proti p%ípadné akci úto#níka. 

Sou#ástí toho je obvykle p%íprava na rychlé použití zbran!. Snažit se vždy bránit ozbrojen 

pat%ívá mezi základní taktické požadavky. Pat%í sem nap%. odhrnutí od!vu, rozepnutí 

pouzdra anebo již i úchop zbran! v pouzdru.  

 Jiná, o mnoho horší situace je, když jsme se stali objetí p%epadu a úto#ník provedl 

akci ješt! d%ív, než jsme si v"bec stihly uv!domit, že nám cokoliv hrozí. Pak m"že být 

každá snaha o prevenci zbyte#ná. M"žeme jen doufat, že útok se zcela nezda%í a m"žeme 

provést n!jakou z nacvi#ených obranných akcí.  

Optimální reagování na zm!ny vývoje 

 P%i obranném zákroku m"že dojít i k ne#ekaným událostem, které mohou ovlivnit 

výsledek st%etnutí. Mezi nej#ast!jší události pat%ívá: 

! Nedostate'ný ú'inek st(elby 

 Jde o to, když už st%ílíme, tak aby byla st%elba dostate#n! ú#inná. Nesmí dojít 

k bezhlavému st%ílení, snadno nám m"žou dojít náboje. Dále bychom m!li v!d!t kam jsme 

úto#níka zasáhly, jestli m"že pokra#ovat v útoku. Ani po zásahu protivníka nemusí dojít 

k jeho zneškodn!ní. 

! Reakce protivníka na zásah 

a) Úto#ník si své zran!ní pouze uv!domí – vyvolá v!tšinou jen šok, zran!ní není tak 

vážné  

b) Zasažení a vy%azení kardiovaskulárního systému – dochází k úbytku krve a 

následného vykrvácení, což má za následek smrt. M"že to trvat r"zn! dlouho. 

c) Zásah nervového systému – je to v!tšinou š*astná trefa do hlavy #i míchy. 

d) Ochromení pohybového aparátu – zásah do kon#etin. Omezí protivníka, ale nemusí 

ho zneškodnit. 

! Zm!na pozice z krytu do krytu 

 Užite#nost dané pozice je daná mírou krytí a skrytí. Pokud jsme ve výhodném krytu 

je nesmyslné jej opoušt!t a p%i p%esunu se tak vystavovat v!tšímu riziku. Ale m"že dojít 

k situaci, kdy se protivník p%esune a bude ve výhod! on. P%i p%esunu musíme v!d!t p%esn! 

kam se p%esunujeme, kudy se budeme p%esouvat a jakou polohu zaujmeme. Základním 
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pravidlem je p%ebít p%ed pohybem a ne v pohybu. Pak se p%emístíme maximální rychlostí, 

k tomu pustíme zbra$ slabou rukou. Jakmile nové pozice dosáhneme, zaujmeme st%eleckou 

polohu.  

! P(ebíjení a odstran!ní závad 

 Pokud nám z jakéhokoliv d"vodu p%estane st%ílet zbra$, je nutné se neprodlen! 

úpln! skrýt do n!jakého vhodného krytu a odstranit co nejrychleji závady nebo p%ebít.  

Zajišt!ní nutných úkon) po skon'ení situace 

 M"že se stát, že špatn! odhadneme konec situace a to nás m"že stát život. 

K bezpe#nému ukon#ení st%etnutí je t%eba provést tyto úkony: 

1. kontrola cíle (sledování nehybnosti, polohy kon#etin), 

2. kontrola blízkého okolí (jestli se tam nenachází úto#ník"v kolega), 

3. uv!dom!ní si stavu zbran! (taktické p%ebití), 

4. p%ivolání pomoci (kontakt policejních složek)[3]. 

Dále se musíme rozhodnou, zda po#káme p%íjezdu policie, nebo z taktických 

d"vod" nedostatku st%eliva, zran!ní apd. se vzdálíme z místa incidentu.  

 P%i kontaktu s policií je praktické oznámit jak se jmenujete, stru#n! co se stalo, kde 

se nalézáte, váš popis, jak jste oble#ení, upozornit na zbra$.  

5.4 Cvi'ení speciálních variant konfliktních situací s palnou zbraní 

 Aby tyto situace bylo možné nacvi#it, musíme k tomu vždy mít odborné vedení. 

Základem je znát jaké konfliktní situace m"žou nastat v návaznosti na vykonávanou 

profesi.Mezi základní pat%i:  

! st%etnutí na velmi blízkou vzdálenost a techniky v kontaktu; 

! napadení v automobilu; 

! prohledávání v zástavb!; 

! st%etnutí za zhoršených sv!telných podmínek; 

! st%elba po zran!ní; 

! boj s více protivníky; 

! použití zbran! proti zví%eti.  
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St%etnutí na velmi blízkou vzdálenost a napadení  v automobilu jsou asi nej#ast!jší 

varianty konfliktních situací, ke kterým dochází v reálné život!. Proto se v následujících 

kapitolách trochu více zam!%ím na tyto.  

5.4.1 St(etnutí na velmi blízkou vzdálenost a techniky v kontaktu 

 Jde o postup %ešení nanejvýš krizových, plynoucích z t!sné vzdálenosti mezi námi a 

úto#níkem. V takové situaci se m"žeme snadno ocitnout nejen kv"li dop%ednému útoku 

úto#níka, ale i díky podmínkám daných okolím – chodba, místnost, dopravní prost%edek 

apod. Jde o vzdálenost, ve které nastává možnost k útoku proti nám i jinou zbraní než 

palnou. Napadení takovými prost%edky (jsou b!žn!ji dostupné) jsou statisticky nejb!žn!jší. 

M"že nám hrozit také neozbrojený útok.  

Základní techniky s palnou zbraní v kontaktu zahrnují: 

! ochranu zbran! v pouzd(e – úto#ník m"že p%ijít z jakéhokoliv sm!ru a m"že nám 

chtít sebrat zbra$ p%ímo z pouzdra (viz. obr. #. 22); 

! (ešení úchopu zbran! úto'níkem – pokud nás úto#ník natolik p%ekvapí a zbra$ 

v pouzd%e uchopí, tak se s ní nelze bránit a je nutno znát n!které sebeobranné chvaty; 

! výst(el na nejbližší vzdálenost – úto#ník na nás zblízka zaúto#í n!jakým p%edm!tem 

nebo p!stmi, m"žeme pistol použít i na velmi krátkou vzdálenost(viz obr. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
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Obr. 22: Jedna z možností jak se bránit p#i úchopu zbran" úto!níkem. 

A) Úto!ník nás napadá zezadu a snaží se nám sebrat zbra%; 
B) Uchopíme úto!níkovu ruku a loktem druhé ruky úto!níka ude#íme a tím ho 

dezorientujeme; 
C) Dále chvat pokra!uje a úto!níka kontrolujeme. 

 

 

 

Obr. 23: Úto!ník úto!í p"stí. 

 

 

B) C) 
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5.4.2 Napadení v automobilu 

Mnoho sebeobranných situací, kdy napadený musí bránit sv"j život, zdraví a 

majetek, m"že probíhat uvnit% nebo v blízkém okolí vozu. V profesní obran! se jedná 

zejména o BG, ostrahy p%evoz" pen!z a cenností. Pokud má dojít k útoku, když jsme ve 

voze, první zásada je pokusit se ujet. P%i pokusu o blokování vozu rad!ji úto#níka p%ejet. 

Pokud nám n!kdo nastraží p%ekážku, pokusíme se ji prorazit. Pokud únik autem není 

možné, musíme auto co nejrychleji opustit a dostat se do co nejvýhodn!jšího postavení.  

St%elba z vozu je ú#inná pouze za p%edpokladu, že auto stojí. Nejú#inn!jší taktické 

postupy vyžadují znalost správného vystoupení z vozu, znalost kdy a jak tasit zbra$ a 

um!ní zaujmout nejlepší krytou pozici pro vedení palby. 

Pokud jsi napaden p%i ch"zi po parkovišti k vozu nebo p%i vystupování z n!j, 

doporu#uji využít vozidla jako krytu pro st%elbu, protože by bylo nepraktické nastupovat 

do vozu, startovat motor a ujížd!t pry#, když jsi pod palbou. 

Je všeobecn! známo, že nejlepší kryt pro st%elbu p%edstavují motor a kola. Existuje n!kolik 

klí#ových prvk", jak tento kryt nejlépe využít. V prvé %ad! je nezbytné udržet si ur#itý 

odstup od vozidla. 

Vzdálenost na délku natažené paže zajistí možnost rychlého zved- 

nutí z krytu a také návrat do krytu [10,2]. 

 

 

Obr. 24 : Správná vzdálenost od auta je na délku paže 

[2] 

P%i tomto postupu se nej#ast!ji vyskytují t%i chyby. První z nich je, když má st%elec 

sice dobrý výhled na cíl, ale hlave$ jeho zbran! je clon!na p%ekážkou. Pokud se st%ela 
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odrazí od plechu auta v tak malé vzdálenosti od st%elce, vznikají opravdu ošklivá zran!ní. 

Druhou chybou je situace, kdy si st%elec nevybere nejlepší kryt: splete si místo, kam není 

vid!t, s místem, kde je nejbezpe#n!jší kryt, nap%. se bude snažit schovat za sloupek kabiny 

p%ed zadní kapotou. Je známo, že b!žná munice tyto materiály v#etn! skla prost%elí. V 

n!kterých p%ípadech st%elci pod palbou bezmyšlenkovit! vystaví celé své t!lo od pasu 

nahoru úto#níkovi p%es okno auta. Poslední #astou chybou je vystr#ení hlavy z krytu p%ed 

hlavní zbran!. Hlave$ jde vždy první, pak teprve hlava. Pokud #lov!k kombinuje pohyb 

nebo jinou #innost se st%elbou, má tendenci zapomínat na základy teorie st%elby. Zp"sobuje 

to nervozita, strach #i ukvapenost. Jednoduše %e#eno: "Nejlepších výsledk" dosáhneme 

perfektním zvládnutím jednotlivých základních prvk"". Není to nic sv!toborného. Pokud je 

st%elba rozložena do jednotlivých základních krok", není v podstat! p%íliš dramatická. 

V n!kterých situacích je vozidlo znehybn!né, neschopné jízdy, anebo i z jiných 

d"vod" m"že být nezbytné vystoupit z vozu a najít úkryt, resp. zahájit palbu. Jakmile 

zjistíš, že jsi v ohrožení a automobil je nepojízdný, sehni se a pokud možno pod okrajem 

okna se p%esu$ na pravé sedadlo, tedy sm!rem od úto#níka. Otev%i pravé dve%e, vykul se na 

zem a co nejrychleji se p%esu$ do krytu za zadní #ástí vozidla. Stále však udržuj vzdálenost 

na délku paže. Jakmile jsi v krytu, vytáhni zbra$, zhluboka se nadechni, vysu$ nejprve 

hlave$ a zami% na zdroj nebezpe#í[10,2]. 

 

 

Obr. 25: Opušt"ní vozidla na druhé 

stran" od nebezpe!í [2] 

 Nej#ast!ji se chybuje v tom, že je st%elec pomalý v opušt!ní vozu. Akci je t%eba 

zahájit co nejd%ív, nebo* pokud osoba sedí, stává se snadným cílem. A po zahájení akce je 
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zapot%ebí dostat se ven co nejrychleji. Druhou chybou je to, že p%íliš mnoho osob má touhu 

vytáhnout zbra$ p%i tom, když se plíží od dve%í. To je taktická chyba, která má 

p%inejmenším za následek, že akce není dostate#n! dob%e a rychle provedena. Pamatujte, že 

nejd%ív se musíte dostat ze zam!%eného prostoru, z kabiny vozu, k úkrytu. 

 

 

Obr. 26: Zbra% se vyjme z pouzdra až p#i 

opušt"ní vozidla [2] 

5.4.3 Prohledávání v zástavb! 

 Tím je mín!no provád!ní nutných p%esun" v budovách p%i z%ejmé hrozb! útoku 

nebo pot%eb! jejich opatrného prohledání. Jde o soubor pravidel a dovedností. Všechny 

tyto techniky ale pouze o n!co navyšují šanci na p%ežití. Základními složkami tohoto 

postupu jsou: 

! propátrání prostoru za rohem st!ny; 

! pr"chod dve%mi do rizikové místnosti; 

! opatrné zdolání schodišt!.  

P%i této #innosti m"žeme držet pistoli bu, v pohotovostní nebo st%elecké pozici. P%i 

samotném pohybu pak používáme ch"zi p%ekra#ováním nebo posuny a jejich kombinace.  
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5.4.4 St(etnutí za zhoršených sv!telných podmínek 

 Více než 90% napadení se odehrává po setm!ní!!! 

 

No'ní vid!ní   

 Se snižujícím se osv!tlením p%echází oko od barevného vid!ní k #ernobílému 

vid!ní a p%estáváme rozlišovat detaily p%i p%ímém pohledu. Budeme snáze vid!t periferním 

vid!ním, i když vícemén! #ernobíle. Nejv!tší citlivost má oko ve tm! na pohyb. Oko se 

pln! adaptuje na tmu po desítkách minut. Nošením tmavých brýlí p%es den m"že být 

p%ípravou na no#ní vid!ní.  

D)sledky plynoucí ze zhoršeného vid!ní 

 Zrak se #asto upíná na horizont, a tak se snaží rozpoznávat obrysy p%edm!t" 

v kontrastu k n!mu. Nebo oko automaticky p%itahují zdroje sv!tla. Dále je ztíženo 

rozpoznávání p%ekážek a to zpomaluje pohyb i tempo procesu rozhodování. P%i pocitu 

nebezpe#í nebo strachu tak m"že dojít ke zkreslení, kdy nap%. mobilní telefon se m"že jevit 

jako pistole apod...  [3] 

 M"žeme používat i další vybavení pro st%elbu za tmy, a tím jsou no#ní mí%idla - 

dovybavujeme jimi zbran! pro službu #i sebeobranu, svítí i za naprosté tmy. Svítilny, 

m"žeme  používat v kombinaci s pistolí (viz obr. 27). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Obr. 27: N"které techniky použití pistole 

v kombinaci se svítilnou 

5.4.5 St(elba po zran!ní    

 Je bláhové si myslet, že p%ípadnou p%est%elku zrovna my p%ežijeme bez škrábnutí. 

Proto je dobré nacvi#it i taktiky st%elby po zran!ní. Již samotná p%est%elka je obrovskou 

psychickou zát!ží i pro vycvi#eného #lov!ka. O to t!žší je být p%ipraven pokra#ovat v boji 

i po zran!ní, i když t!lo není ochromeno. V neposlední %ad! se m"že dostavit šok a na ten 

už #lov!k v!domý vliv nemá. Jedinou šancí m"že být upnutí myšlenek na boj a vít!zství.  

 Jednotlivé techniky pro boj se zran!ním se liší dle zran!né #ásti t!la.  

5.4.6 Boj s více protivníky 

 V reálu se, na rozdíl od smyšlených p%edstav z ak#ních film", se #asto m"že stát, že 

i ten nejp%ipraven!jší jedinec m"že sv"j konflikt prohrát proti dv!ma #i t%em „naprostým 

nulám“, které jsou ale odhodlané jej dostat. Uhlídat více protivník" v reálné situaci je 

velmi obtížné až nemožné. Navíc o dalším protivníkovi ani nemusíme v!d!t.  

5.4.7 Použití zbran! proti zví(eti 

 S touto variantou se m"žeme setkat #ast!ji. M"že to být náhodný pes, #i cvi#ený na 

nás poslaný, m"že se stát že potkáme divo#áka #i rozzu%ený dobytek.  

 Z hlediska ú#innosti pistole by nem!l být problém zastavit psa, horší je to 

s dobytkem #i divokou zv!%í. Bezhlavé st%ílení do t!la t!chto zví%at nemusí mít žádný 

ú#inek. Navíc tyhle zví%ata se pohybují rychleji než #lov!k a mají v!tší sílu. Jedinou 

C) 
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možností je pak zasáhnout zví%e p%ímo do mozku resp. mozkového kmene, což není v"bec 

snadné. 

Se všemi t!mito situacemi se b!žný pracovník PKB nesetká. Setká se jen s t!mi, které jsou 

pro jeho #innost obvyklé. Procentuální vyjád%ení, které jsem znázornil v grafu #. , uvádí, 

k jakým typ" výše popisovaných konfliktních situacích nej#ast!ji dochází.  
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Graf 4 : Konfliktní situace v praxi 

 Cílem této kapitoly bylo poukázat na nutnost rozlišit jednotlivé stupn! výcviku 

s PZ, aby bylo možno vytvo%it n!jaký plán výcviku, který je popsán v následující kapitole. 

Každý, kdo chce pracovat v PKB a bude ke své #innosti pot%ebovat PZ, musí v!d!t jaký 

stupe$ kvalifikace bude pot%ebovat, aby tu danou #innost mohl vykonávat. Podle této 

kapitoly je možno si zvolit, které prvky výcviku chceme mít ve svém výcvikovém plánu.  
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6 VHODNÉ ZP#SOBY JAK CVI"IT OBRANNOU ST%ELBU – 

VÝCVIKOVÝ PLÁN PRO PRACOVNÍKY SOUKROMÝCH 

BEZPE"NSOTNÍCH SLUŽEB, KTE%Í KE SVÉ PROFESI 

VYUŽÍVAJÍ PALNOU ZBRA$ 

Jako vždy, když zkoušíme taktická cvi#ení, opakujeme je tak dlouho, dokud 

nezískáme naprostou jistotu provedení. M"žeme si ur#it kamaráda jako "ozbrojeného 

úto#níka" a nechat t%etího ú#astníka rozhodnout, zda provádíme techniku bezpe#n!, jestli 

se nedostaneme do nebezpe#ného postavení, zda v n!kterých okamžicích nemáme 

zaclon!nou hlave$ a jak bezpe#n! zacházíme se zbraní. Mimo%ádn! vhodnou pom"ckou 

pro tento ú#el je videozáznam. 

K tomu, aby naše p%íprava byla skute#n! ú#inná, nesta#í konkrétní nácvik #i v!c 

um!t, ale také ji dokázat aplikovat v pravý #as a v ur#itých souvislostech. Jde tedy o to, 

vytvo%it ze všech prvk" p%ípravy jeden funk#ní celek. To je možné získat %ešením 

modelových situací a nácviky st%etnutí pomocí soupe%ských systém", p%ípadn! využitím 

projek#ních st%elnic. 

V podmínkách )R zatím není plánování pro výcvik s PZ v oblasti SBS b!žné. Je 

spíše výjime#né. Plánování výcviku je obvyklé spíše pro státní po%ádkové a ozbrojené 

složky mezi n!ž se %adí Policie )R a Armáda )R. U SBS se plní zpravidla jednoduché 

cvi#ení a povinné st%elby, které ur#uje zákon. D"vodem je stále nízká ochota firem 

investovat finan#ní prost%edky do výcvikového systému civilních obyvatel. Tyto firmy 

nejsou motivovány státním aparátem o #emž sv!d#í i fakt, že v )R chybí zákon o civilní 

obran!, tedy všechny právní úpravy se #erpají z ob#anského zákoníku, trestního zákona, 

zákona o zbraních a st%elivu atd… Chybí tedy v"le integrovat státní a civilní složky jak na 

úrovni výcviku, tak na úrovni prevence a spolupráce p%i zásazích. 

 K hlavním problém"m však nepat%í jen peníze, ale i nedostatek odborník", kte%í by 

byli schopni navrhovat a vést výcviky. Lidé s odbornými znalostmi odcházejí p%evážn! do 

státních složek nebo do zahrani#í. Pro r"zné funkce je pot%eba mít plán výcviku ve 

st%elb! s odstup$ovanou náro#ností. Je rozdíl, jestli budeme zbra$ k výkonu povolání 

pot%ebovat jen p%íležitostn! nebo trvale. Pro p%íležitostné používání PZ sta#í základní 

cvi#ení ostré st%elby, které by m!lo mít ur#itý systém. Pro trvalé užívání PZ jsou potom 

vhodná cvi#ení praktické st%elby s vyšším stupn!m výcviku, jejichž sou#ástí m"žou být i 
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praktické nácviky reáln! nebezpe#ných situací. Sou#ástí výcviku pracovníka SBS m"žou 

být i speciální cvi#ení st%eleb situovaných pro ur#itou funkci jako nap%. %idi# vozidla.  

 Poslední tedy profesionální stupe$ výcviku se v PKB neaplikuje z d"vodu 

nízkého zájmu vedoucích pracovník" soukromých firem, kte%í necht!jí vydávat vysoké 

finan#ní prost%edky na tento druh výcviku. Tento výcvik provád!jí elitní jednotky státních 

složek jako jsou policie nebo armáda. Tento výcvik m"žou podstupovat i jednotlivci jako 

jsou bodyguardi, kte%í podnikají jako osoby samostatn! výd!le#n! #inné a zdokonalují se 

na své náklady. Touto formo výcviku se tedy p%íliš zabývat nebudu. 

Abychom mohli spojit všechny prvky výcviku, které jsem zmi$oval v p%edchozích 

kapitolách, musíme vytvo%it ur#itý systém, neboli výcvikový plán, který rozvrhne 

v ur#itém #asovém harmonogramu kdy, kde, jak a s #ím bude pracovník SBS cvi#it a 

zdokonalovat své schopnosti. Vždy by tento pracovník m!l být veden odborným 

instruktorem, který má v daném oboru zkušenosti, a který m"že objektivn! hodnotit 

výsledky.  

6.1 Modelové situace vhodné pro profesní obranu 

V modelových situacích se u#íme reagovat získanými dovednostmi na p%edem 

p%ipravené „divadlo“, které bude odpovídat nej#ast!jším krizovým situacím. Konkrétní 

realizace m"že probíhat formou pouze náznakového použití zbran!, st%elbou slepými 

náboji nebo formou soupe%ského cvi#ení jako nap%. paintball, airsoft zbran! #i FX st%elivo.  

Vybrané modelové situace jsou voleny tak, aby postihly ty nejproblemati#t!jší 

aspekty sebeobranných situací p%i profesní obran!. Mají upozornit na snadnost chyb 

v %ešení a upev$ovat tendence pro striktní dodržování taktického postupu. Nej#ast!jší 

nám!ty pro modelové situace: 

! Obrana objektu p%ed úto#níkem, obranu provádí ostraha; 

! obrana chrán!né osoby (BG); 

! napadení v automobilu, zejména p%i p%eprav! pen!z a cenností; 

! boj se skupinou.  

M!li by se využívat i nácviky p%i zhoršení sv!telných podmínek a dalších zvláštních 

variant jako nap%. st%elba p%es pr"st%elnou p%ekážku nebo st%elba p%i vysoké fyzické 

námaze.  
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Abychom tyto nácviky mohli provád!t, musíme mít i místo kde je provád!t. 

Nej#ast!jšími místy jsou r"zné st%elnice nebo projek#ní trenažéry. Trénink m"žeme 

provád!t i venku, ale pouze se školními náboji nebo pomocí soupe%ských cvi#ení.    

St(elnice 

 Jsou prostory, které slouží k trénování ostré st%elby. Na následujícím obrázku jsem 

vyfotil st%elnici Trigger servisu v Brn! (viz. obrázek 28, 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28. : St#elnice s ter!em 

 

 

Obr. 29: Pozice st#elce na st#elnici 
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St(elnice pro obrannou st(elbu 

 Jsou to specifické typy st%elnic, které umož$ují v!tší variabilitu pro nácvik st%elby. 

Umož$ují nap%. st%elbu na více ter#", st%elbu p%es p%ekážky, st%elbu v #asové tísni, st%elbu 

s tlakem na rozhodovací proces st%elce. Jako p%íklad t!chto st%elnic jsem si op!t vybral 

st%elnici v Brn! firmy Trigger servis (viz. obrázek 30, 31). 

 

Obr. 30: St#elnice pro obrannou st#elbu – pohled 1 

 

Obr. 31: St#elnice pro obrannou st#elbu – pohled 2 

  

Projek'ní trenažéry 

Jsou to za%ízení, kde st%elec reaguje na promítaný d!j. Možno použít i ostré náboje. 

Cvi#í se zde hlavn! rozhodovací proces, kdy b!hem krátké doby musí dojít k použití 
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zbran!. V pr"myslu PKB se s nimi p%íliš #asto nesetkáme, protože jsou zde vysoké 

po%izovací náklady. Odm!nou je ovšem zdokonalení rozhodovacího procesu, kdy se 

obránce rozhoduje kdy a jaký cíl má zasáhnout v co nejkratším možném #ase. Jedná se 

p%edevším o nácvik situací, kdy p%i r"zných obranných nasazeních m"že dojít k výskytu 

náhodných nezú#astn!ných  osob v míst! konfliktu a obránce v#as musí reagovat, aby 

nevyst%elil na nevinného kolemjdoucího. 

 

 

 

Obr. 32: Projek!ní trenažéry 

A) Trenažér formou promítacího plátna 

B) Trenažér formou monitoru 

 

Soupe(ská cvi'ení 

Jde o vzájemná tréninková st%etnutí s využitím nesmrtících projektil". Takový 

výcvik nejen že zažíváním ú#inných postup" zvyšuje naše šance pro reálné st%etnutí, ale 

také pomáhá p%ivykat použití zbran! na lidského protivníka. Také se již dostavuje pot%ebná 

úrove$ stresu. )innosti jsou vykonávány nejen pod tlakem z #asové tísn!, ale i z obavy 

p%ed zásahy protivníka, i když jsou pouze mírn! bolestivým zásahem. I to již donutí 

používat taktiku ve spojení s vhodným krytím.  

Pro provád!ní takových cvi#ení existuje n!kolik systém". Žádný ale není bez kazu. 

A) B) 
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1. Airsoft zbran! – repliky zbraní na 6 mm s plastovými 

projektily. Designem vypadají jako standardní zbran! i 

princip st%elby a nabíjení je stejný. Není pouze zp!tný ráz.  

 

2. Paintballové zbran! – výcvik ve sportu a v armád!. 

Odlišnost typu zbraní. Jiná obsluha, úchop, vznikají jiné 

návyky.  

 

 

3. Používání barvícího st(eliva FX firmy Simunition pro 

reálné zbran! – využívá v!tšina zvláštních složek. Identické 

podmínky jako s reálnou zbraní, jen není zp!tný ráz. 

Nevýhodou je vysoká cena FX náboj" (nad 25 K#/ks) a 

jsou nedostupné pro soukromý sektor.  

 

U všech t!chto systém" je nevýhodou krátký dost%el, menší p%esnost st%elby, vadí 

vegetace, vzhledem k rychlosti st%eli se h"%e zasahují pohyblivé cíle, navíc není brána 

v úvahu možnost pr"st%elu krytu.  M"že dojít k špatným návyk"m. Je pot%eba používat 

vždy ochranné pom"cky, aby nedocházelo k poškození zdraví již p%i nácviku.  

 

6.2 Základní výcvikový plán  

Tento plán je vhodný pro výcvik osob, které p%i výkonu povolání budou zbra$ 

využívat ob#as nebo #asto. Vždy by tento výcvik m!l probíhat za dozoru zkušeného 

profesionála ve frekvenci aspo$ 1 x m!sí#n!, i když zákon ukládá pouze 1x za rok což je 

nedosta#ující.   

Základní výcvikový plán se skládá ze dvou st!žejních #ástí. První z nich je nauka 

teorie a v druhé #ásti se pak zam!%íme na praktickou p%ípravu. Pro lepší orientaci budu 

ozna#ovat slovem „žák“ toho, kdo se u#í a slovem „lektor“ toho, kdo vede výcvik.  
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6.2.1 Teoretická 'ást 

V této #ásti p%ípravy se  žák u#í pomocí knih a zákoník" teorii práva tak, aby 

pochopil základní principy toho, kdy a za jakých okolností m"že PZ použít. St!žejními 

prvky teorie jsou:  

! §13 nutná obrana; 

! §14 krajní nouze; 

! §76 zadržení; 

!  teorie o konstrukci a funkcí používané zbran!;  

! vybavení a povinnosti související se st%elbou; 

! zdravov!da. 

 

 §13 nutná obrana  

 Právní výklad tohoto zákona jsem již popsal v kapitole 1.3.1. P%ed tím, než žák 

p%istoupí k praktickému cvi#ení, by m!l nastudovat zmín!nou kapitolu. V ní by se m!l 

seznámit, že jako b!žný ob#an se m"že bránit úto#níkovi. Je však dodržovat ur#ité 

podmínky, aby obrana byla z hlediska práva v po%ádku. V tabulce 1. se žák m"že seznámit 

v jakých situacích m"že nutnou obranu využít, kdo vlastn! m"že v nutné obran! jednat, 

kdo m"že nutnou obranu zp"sobit, jaké následky z toho plynou a kdo m"že být nutnou 

obranou postižen.  

 P%íkladem nutné obrany m"že být situace, kdy strážný objektu je vlastn! b!žný 

ob#an pov!%ený hlídat soukromý areál. Pokud na n!j neoprávn!n! vnikne cizí osoba tzn. 

její #in je protiprávní, tedy vznikl útok na zájem chrán!ný trestním zákonem. V této situaci 

má strážný právo využít pravidel nutné obrany k odvrácení útoku jen proti úto#níkovi.   

 Opakem uvádím p%íklad zcela zjevn! nep%im!%ené obrany. Dva muži se dostali v 

restauraci do hádky, šermovali proti sob! rukama a nadávali si. P%i hádce dal první muž 

druhému facku. V tom okamžiku druhý muž vytáhl z kapsy n"ž a bodl prvního muže 

dvakrát do ruky, pot%etí do boku. V tomto p%ípad! nep"jde u druhého muže o nutnou 

obranu, protože jeho obrana byla zcela zjevn! nep%im!%ená zp"sobu útoku, který proti 

n!mu vedl první muž. 
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§14 krajní nouze 

 Definice a právní výklad je popsán v kapitole 1.3.2. P%i krajní nouzi mohou být 

vedle bezprávného jednání pramenem útoku p%írodní síly, napadení   zví%etem, fyzi-

ologické procesy (bolest, hlad), selhání technických za%ízení. U krajní nouze mluvíme 

vždy o nebezpe#í vyvolané bu, p%írodním živlem, zví%etem nebo v!cí. Krajní nouze m"že 

nést #asto znaky nutné obrany a naopak. Tyto rozdíly jsou dob%e popsány v tabulce #. 2.  

 Typickým p%íkladem, kdy se jedná o krajní nouzi, je pes, který v parku zaúto#í na 

náhodného kolemjdoucího. V p%ípad!, že jeho pán není p%ítomen, nebo pes neposlouchá, je 

napadený oprávn!n se bránit i do té míry, že pes zásah nep%ežije. Jednání obránce v tomto 

p%ípad! napl$uje podmínky krajní nouze, jelikož úto#níkem je zví%e a zp"sobuje nebezpe#í 

pro napadeného, který nem"že p%edvídat další nebezpe#í (nap%. zví%e má vzteklinu, vytrhne 

kus masa a zp"sobí zrn!ní s trvalými následky apd…).  

§76 zadržení 

 Právn! vysv!tleno v kapitole 1.3.4. Zadržení mohou v ur#itých p%ípadech 

provád!t i b!žní ob#ané a tudíž i pracovníci PKB od kterých se to i o#ekává. Jedná se o 

tzv. ob#anské zadržení. Osobní svobodu osoby, která byla p%istižena p%i trestném #inu 

nebo bezprost%edn! poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjišt!ní její totožnosti, k 

zamezení út!ku nebo k zajišt!ní d"kaz". Zadrženou osobu je povinen ihned p%edat 

policejnímu orgánu a pokud to není možné, tak alespo$ omezení osobní svobody tomuto 

orgánu bez odkladu oznámit.  

Jako p%íklad zadržení uvedu op!t situaci, kdy úto#ník napadl soukromý objekt. 

Strážný odvrátil útok využitím práva nutné obrany a po zvládnutí protivníka jej zadržel 

k zajišt!ní d"kaz" a ov!%ení totožnosti.  

Teorie o konstrukci a funkcí používané zbran! 

  Každá PZ má své charakteristické rysy, jako konstrukce a funkce zbran! i st%eliva.. 

P%ed zahájením manipulace se zbran!mi se žadatelé seznámí s druhy zbraní a nej#ast!jšími 

modely, které se vyskytují na st%elnicích. Mezi hlavní se %adí pistole, malorážka a 

brokovnice.  

  Pistole je krátká ru#ní palná zbra$ obvykle s jednou hlavní a nábojovou komorou, 

která je nedílnou sou#ástí hlavn!. K ovládání pistole p%i st%elb! posta#uje jedna ruka. 

V!tšina pistolí je vybavena zásobníkem a pohyblivým záv!rem.  K základním #ástem 
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každé pistole pat%í rám (t!lo) s rukojetí, hlave$, záv!r, bicí a spouš*ové ústrojí a zásobník. 

Rám, hlave$ a záv!r jsou v zákon! 119/2002 Sb., o st%elných zbraních a st%elivu vymezeny 

jako hlavní #ásti zbran!.  

Vybavení a povinnosti související se st(elbou 

 P%i každém výcviku je nutné mít i jiné vybavení než je zbra$ samotná. Na st%elnici 

pat%í k základním #ástem výbavy hlavn! pouzdro na zbra$, ochranné brýle, p%ípadn! i 

klapky na uši, protože zvuk p%i st%elb! je v uzav%eném prostoru zna#n! zesílen. Pro 

napodobení reálných podmínek ve kterých bude žák posléze pracovat je vhodné si vzít i 

uniformu a vybavení, se kterým bude vykonávat své povolání.  

První pomoc 

Je to nauka o zdraví a první pomoci #lov!ka po zran!ní. Specifika zdravov!dy u 

palných zbraní jsou hlavn! zran!ní zp"sobená st%elou. Základním zran!ním m"že být bu, 

rána nebo šok. První by žák m!l znát obecné zásady první pomoci, potom p%ípadn! 

základy ošet%ení ran a šoku.  

Zásady první pomoci 

P%i poskytování první pomoci postupujeme následujícím zp"sobem: 

1. P%esv!d#it se, zda je postižený p%i v!domí. Nastalo-li bezv!domí, pak zjistíme 

nedošlo-li k poruchám dýchání #i k zástav! srdce a dle toho zapo#neme provád!t 

um!lé dýchání #i masáž srdce, v nejhorším p%ípad! obojí.  

2. p%i krvácení zjistit, o jaký druh krvácení se jedná. Okamžit! je nutné zastavit 

hlavn! tepenné krvácení; 

3. p%i zjišt!ní t!žkého rozsáhlého poran!ní nebo p%íznak" šoku, zahájit protišoková 

opat%ení; 

4. ošet%it menší poran!ní; 

5. p%ivolat záchrannou službu, u postiženého nechá zprávu o druhu poran!ní a 

poskytnuté pomocí a své jméno a adresu, nalezne nejbližší fungující telefonní 

budku a ohlásí co nejp%esn!ji místo, kde se postižený nachází, po#et zran!ných a 

druh zran!ní (bezv!domí, krvácení), druh nehody, své jméno a adresu, vrátí se co 

nejrychleji k postiženému a pe#uje o n!j do p%íchodu léka%e. 
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Rány rozlišujeme podle zp"sobu poran!ní na %ezné, se#né, bodné, zhmožd!ní, 

tržné, pokousání a st%elné. Podle hloubky poran!ní d!líme na povrchní (m!lké), hluboké 

(poškození sval" a kostí) a pronikající (poškození vnit%ních orgán"). Jako první pomoc 

o#istit okolí rány, od%eniny peroxidem vodíku, ovázat sterilním obvazem. Nevyplachovat 

vodou, lihem, tinkturou, nesypat práškem. Nevtla#ovat tkán! zp!t.  

Šok postižený bez zájmu o okolí, studený pot, rozší%ené zornice, zrychlený tep i 

dech, zvracení, žíze$. Ošet%it zran!ní, zabalit do p%ikrývek, vleže s mírn! sníženou hlavou, 

podávat tekutiny. Spole#enská konverzace s postiženým (aby neupadl do bezv!domí). 

6.2.2 Praktická 'ást 

 Tato by se m!la skládat ze t%í #ástí:  

1) základní cvi#ení - bezpe#ná manipulace se zbran!mi s d"razem na kontrolu zbran!, 

p%ípravu ke st%elb! a st%elbu s využitím školních náboj", p%ípadn! odstra$ování 

závad; 

2) ostrá st%elba na cíl;  

3) st%elba obranná.  

6.2.2.1  Základní cvi!ení 

Bezpe'ná manipulace se zbran!mi 

 Lektor pomáhá žadateli zvládnout p%edvedení bezpe#né manipulace se zbraní a 

st%elivem, které zahrnuje: 

! provedení prohlídky zbran! za ú#elem zjišt!ní, zda je nebo není zbra$ nabita a její 

uvedení do bezpe#ného stavu; 

! p%edvedení p%ípravy zbran! ke st%elb! (s využitím školního náboje); 

! p%edvedení st%eleckého postoje a držení zbran! p%i st%elb!; 

! p%edvedení #innosti p%i ukon#ení st%elby; 

! odstra$ování závad, které mohou p%i st%elb! vzniknout; 

! #áste#né rozebrání zbran! v rozsahu pro její základní vy#išt!ní po st%elb! nebo ke 

kontrole #ástí zbran! a její zp!tné složení[13]. 
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  K p%edvedení manipulace se zbran!mi se použije druh zbran! odpovídající skupin! 

zbrojního pr"kazu,  kterou žadatel  uvádí v  p%ihlášce. P%i p%edvád!ní  manipulace se 

zbran!mi se  použijí náboje neobsahující  výmetnou nápl$ ani zápalku - tzv. školní náboje. 

Manipulace s pistolí 

 Manipulace s pistolí je ze všech provád!ných aktivit nejd"ležit!jší #inností. Vyplývá to 

z malých rozm!r" zbran!, s níž lze p%i neopatrné nebo chybné manipulaci relativn! snadno 

zm!nit sm!r zamí%ení a n!koho ohrozit. Proto je nutné se p%ed vlastní st%elbou seznámit se 

základními zásadami manipulace se zbraní a s odpovídajícími pokyny %ídícího st%elby a 

tyto bezpodmíne#n! dodržovat. Prohlídka pistole musí vždy p%edcházet každé manipulaci 

se zbraní. D%íve než uchopíme zbra$, je t%eba si ujasnit bezpe#ný prostor do n!hož budeme 

sm!%ovat osu hlavn! pistole.  

    

Postup prohlídky pistole 

! Žadatel uchopí zbra$ do pravé ruky tak, aby ukazovák pravé ruky byl umíst!n nad 

lu#íkem spoušt! a opíral se o záv!r. Palec spolu s ostatními prsty pevn! obepíná 

rukoje* pistole. Takto drží a ovládá zbra$ po celou dobu manipulace (obr.33a). 

! Vyjme zásobník a položí ho na pult. K tomu je pot%eba nato#it rukoje* pistole do 

vodorovné polohy, stla#it palcem levé (nebo pravé) ruky tla#ítko záchytu 

zásobníku a    uvoln!ný zásobník vyjmout ze šachty rukojeti (obr.33b).  

! Stáhne záv!r vzad (palec a ukazovák levé ruky drží záv!r za jeho zadní rýhovanou 

#ást, osa hlavn! stále sm!%uje do bezpe#ného prostoru) a vizuáln! zkontroluje 

(pohledem do výhozného okénka záv!ru) zadní #ást hlavn! s nábojovou komorou, 

v níž nesmí být náboj (obr.33c).  

! Vypustí záv!r do p%ední polohy.  

! Vypustí kohout bicího ústrojí do p%ední polohy. K tomu je t%eba odjistit zbra$, 

palcem a ukazovákem levé ruky uchopit kohout a stla#it jej na doraz vzad. 

Ukazovákem pravé ruky stisknout spouš* a kohout levou rukou (palec a ukazovák) 

pomalu vrátit do p%ední polohy (obr.33d).  

! Zasune prázdný zásobník do zbran!. Pokud byly v zásobníku náboje, p%ed 

zasunutím zásobníku do zbran! je vyjmeme (obr.33e). 

! Odloží zbra$ na pult[13]. 
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Obr. 33: Série snímk$ prohlídky pistole[13] 

 

Uvedený popis #inností je univerzální pro v!tšinu pistolí b!žné konstrukce.   

P#íprava pistole ke st#elb"         

Lektor dá povel „Nabíjet!“ 

Žák provede prohlídku zbran! 

! Uchopí zbra$ do pravé ruky tak, aby ukazovák pravé ruky byl umíst!n nad lu#íkem 

spoušt! a opíral se o záv!r zbran!. Takto drží a ovládá zbra$ po celou dobu 

manipulace (obr.34a).   

! Vyjme zásobník a položí ho na pult (obr.34b).  

! Stáhne záv!r vzad a vizuáln! zkontroluje (pohledem do výhozného okénka záv!ru) 

zadní #ást hlavn! s nábojovou komorou, v níž není náboj (obr.34c).  

! Vypustí záv!r do p%ední polohy.  

! Naplní do zásobníku 1 školní náboj (obr.34d). 

! Zasune napln!ný zásobník do zbran! (obr.34e, f). 

! Rázn! stáhne záv!r vzad, vypustí jej, tím se zasune náboj do komory (obr. 34g). 

! Zajistí pistoli. 

! Drží zbra$ v ponosu, prst mimo spouš*, ústí sm!%uje do ter#e a hlásí p%ipravenost 

ke st%elb!: „Ke st%elb! p%ipraven“ (obr. 34h) [13]. 

 

     Obr. 33 a) Obr. 33 b) Obr.  33 c) 

Obr. 33 d) Obr. 33 e)
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Obr. 34: Série snímk$ nabití zbran" [13] 

 

Lektor dává povel: „Na ter! p"t ran pálit!“ 

Žák 

! Zaujme st%elecký postoj – #elní postoj, nohy rozkro#eny, na ší%i ramen, napnuty 

v kolenou, levá noha nakro#ena mírn! vp%ed. 

! Pevn! usadí zbra$ do ruky, tak aby spo#ívala v ruce co nejníže a bylo tak 

maximáln! omezeno p"sobení klopného momentu síly zp!tného rázu p%i výst%elu, 

které se projevuje zvedáním ústí. 

! Odjistí pistoli pooto#ením pojistky volnou levou rukou, zatímco pravou rukou 

pistoli pevn! drží a mí%í ve sm!ru ter#e, ukazovák pravé ruky je stále umíst!n vedle 

lu#íku na pravé stran! pistole (není na spoušti). 

! Uchopí zbra$ obouru#. Prst p%iloží na spouš* prvním #lánkem. 

! Zamí%í pistoli na ter#. 

! Mí%ená st%elba, p%i namí%ení na ter# drží ob! ruce napjaté, pravá ruka tla#í pistoli 

mírn! vp%ed, levá ruka vytvá%í mírný protitlak vzad. Tím je dosaženo pom!rn! 

stabilní držení zbran!. P%esnost st%elby je v rozhodující ovlivn!na zp"sobem 

ma#kání na spouš*. B!hem spoušt!ní udržuje zám!rnou na ur#eném nebo zvoleném 

zám!rném bodu na ter#i (obr. 35a).  

! Po vyst%elení posledního náboje z"stane záv!r pistole zachycen v zadní poloze. 

Obr. 34 a) Obr. 34 b) Obr. 34 c) Obr. 34 d) 

Obr.  34 e) Obr. 34 f) Obr. 34 g) Obr. 34 h)
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Situace je simulována pokynem zkušebního komisa%e stáhnout levou rukou záv!r 

prudce dozadu tak, aby záv!r z"stal zachycen v zadní poloze, jako po vyst%elení 

posledního náboje. Sejme prst ze spoušt!, umístí jej nad lu#ík a hlásí ukon#ení 

st%elby (obr. 35b). 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Série snímk$ palby na ter! [13] 

 

Lektor dává povel: „K prohlídce zbra%!“ 

Žák  

! Vyjme zásobník z pistole, osa hlavn! stále sm!%uje do bezpe#ného prostoru.  

! P%iloží zásobník ke zbrani s otev%eným záv!rem tak, aby lektor mohl 

p%ekontrolovat, že je zbra$ vybita (obr.36). 

 

 

 

 

 

Obr. 36: Otev#ení záv"ru [13] 

 

Lektor dává pokyn: „Vidím“ „V po#ádku“ 

Žák 

! Uvolní záv!r a vrátí ho do p%ední polohy, pomocí záchytu záv!ru nebo jeho 

potažením vzad a vypušt!ním (obr.37a). 

! Vypustí kohout bicího ústrojí do p%ední polohy (obr. 37b). 

Obr. 35 a) Obr. 35 b) 



UTB ve Zlín!, Fakulta aplikované informatiky, 2007 112 

 

! Zasune prázdný zásobník do zbran! (obr.37c). 

! Odloží zbra$ na manipula#ní pult. 

 

 

   

 

 

Obr. 37: Série snímk$ – ukon!ení st#elby [13] 

Odstra*ování závad 

a) Vzp%í#ený náboj nebo zachycená nábojnice 

  K nej#ast!jším závadám p%i st%elb! z pistole pat%í vzp%í#ení náboje p%ed nábojovou 

komorou, pokud k tomu dojde není uzav%en záv!r a nelze vyst%elit (obr.38a).  

Jak odstraníme závadu? 

! Žadatel zvedne levou ruku sm!rem vzh"ru, aby lektor vid!l, že n!co není 

v po%ádku a hlásí: „Závada“. 

! Vyjme zásobník a položí ho na pult (obr. 38b).  

! Stáhne záv!r vzad a nato#í zbra$ tak, aby vzp%í#ený náboj odstranil a poté vizuáln! 

zkontroluje nábojovou komorou, v níž už není náboj (obr. 38c).  

! Vypustí záv!r do p%ední polohy.  

! Zasune zásobník do zbran!.  

! Rázn! stáhne záv!r vzad a zasune náboj do nábojové komory a pokra#uje ve st%elb! 

(obr. 38d). 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Série snímk$ – odstra%ování závad [13] 

 

Obr. 37 a) Obr.  37 b) Obr. 37 c)

Obr. 38 d) Obr. 38 c) Obr. 38 b) Obr. 38 a) 
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b) Neodpálený náboj 

 Druhou #astou závadou je tzv. selhání odpálení náboje. Nedoje-li po zmá#knutí spoušt! 

a úderu kohoutu k výst%elu, po#káme 10 sekund s ohledem na možnost zpožd!ného zápalu 

a poté závadu odstraníme tímto postupem: 

! Žadatel zvedne levou ruku sm!rem vzh"ru, aby lektor vid!l, že n!co není 

v po%ádku a hlásí: „Závada“. 

! Natáhne kohout a znovu vyst%elí. Pokud ani potom nedojde k výst%elu, pohybem 

záv!ru vzad náboj vyhodí, sou#asn! nabije do nábojové komory náboj nový.  

Jaké se vyskytují nej!ast"jší chyby p#i manipulaci?  

! Manipulace se zbraní (pistolí) a s náboji v prostoru, kde je to zakázáno (mimo 

st%elnici, st%elecké stanovišt!). 

! Manipulace s pistolí bez provedení bezpe#nostní prohlídky. 

! Dotýkání se spoušt! v jiném okamžiku než je st%elba. 

! Mí%ení mimo vymezený bezpe#ný prostor. 

! Opomenutí vyjmutí zásobníku. 

! Otevírání záv!ru bez vyjmutí zásobníku. 

! P%idržování záv!ru p%i nabíjení náboje do nábojové komory (možnost vzp%í#ení 

náboje). 

! P%ekládání pistole z ruky do ruky b!hem jednotlivých fází manipulace (nebezpe#í 

pádu pistole nebo mí%ení mimo bezpe#ný sm!r). 

! Nedoražení zásobníku do zbran! (nelze zavést náboj do nábojové komory). 

 

6.2.2.2 Ostrá st"elba na cíl 

  U žadatel" o zkoušku odborné zp"sobilosti, kte%í žádají o skupinu D – pro výkon 

zam!stnání a skupinu E – pro ochranu zdraví, života a majetku je žádoucí, aby byly 

podmínky výrazn! náro#n!jší. Tady vzniká riziko nebezpe#í, že p%i manipulaci, která není 

precizn! zvládnutá, a držitel zbrojního pr"kazu si není jistý, m"že dojít k nevratné chyb!. 

U t!chto žadatel" je velká pravd!podobnost, že se daleko #ast!ji dostanou do zát!žových 

situací, kdy je nutné rychle vyhodnotit situaci a jednat. Žadatelé, kte%í precizn! zvládnou 

bezpe#nou manipulaci se zbran!mi, „postupují“ do dalšího „kola“. T%etí #ást vzd!lávacího 

kurzu se týká ostré st%elby na cíl. Tato #ást vzd!lávacího kurzu musí vždy probíhat za 
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p%ítomnosti lektora. P%i st%elb! zam!%íme hlavn! na techniku a kvalitu st%elby. Nároky jsou 

nastaveny stejn! jako u zkoušky odborné zp"sobilosti.  

  V limitu dvou minut provede žadatel p%ípravu ke st%elb!, st%elbu na cíl s p%ebitím 

zásobník". Do zásobníku naplní t%i a dva náboje. Pro spln!ní podmínek je nutné dosáhnout 

bodového sou#tu 25 bod".  

V praktické  #ásti zkoušky  je žadatel  hodnocen stupn!m "prosp!l" pokud, p%i 

st%elb! na pevný cíl dosáhne 5 zásah"  v  ter#i  s p%ebitím, v #ase 2 minut a na vzdálenost 

15 metr". P%i  st%elb! z krátké  kulové zbran! se jako cíl použije pistolový  mezinárodní 

ter# 50/20 pevn! uchycený v cílovém prostoru st%elnice. Na manipula#ním pultu na 

palebné #á%e jsou p%ipraveny 2 zásobníky, 5 náboj" a pistole. Pistole je v základním stavu. 

 

Lektor dá povel „Nabíjet a p"t ran s p#ebitím na ter! pálit!“ 

Žák provede prohlídku zbran! 

! Nasadí si chráni#e sluchu, pop%ípad! dioptrické nebo st%elecké brýle. 

! Uchopí zbra$ do pravé ruky tak, aby ukazovák pravé ruky nebyl umíst!n na 

spoušti.    

! Vyjme zásobník a položí ho na pult.  

! Stáhne záv!r vzad a vizuáln! zkontroluje nábojovou komorou, v níž není náboj.  

! Spustí záv!r do p%ední polohy. 

! Naplní do jednoho zásobníku 3 náboje, do druhého zásobníku 2 náboje. 

! Zasune napln!ný zásobník do zbran!, druhý z"stane ležet na manipula#ním pult!. 

! Rázn! stáhne záv!r vzad a zasune náboj do nábojové komory. 

! Zkontroluje zajišt!ní pistole, p%ípadn! ji zajistí. 

! Pevn! usadí zbra$ do ruky. 

! Zamí%í pistoli do ter#ového prostoru, zaujme st%elecký postoj.  

! Odjistí pistoli pooto#ením pojistky volnou levou rukou.  

! Uchopí zbra$ obouru#.  Prst p%iloží na spouš* prvním #lánkem. 

! Mí%ená st%elba, p%i namí%ení na ter# držíme ob! ruce napjaté, pravá ruka tla#í pistoli 

mírn! vp%ed, levá ruka vytvá%í mírný protitlak vzad. Výst%el nás musí p%ekvapit. 

! Po vyst%elení prvního zásobníku p%ebije a pokra#uje ve st%elb!. Po vyst%elení 

posledního náboje z"stane záv!r pistole zachycen v zadní poloze. Sejme prst ze 
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spoušt!, umístí jej nad lu#ík a hlásí ukon#ení st%elby: „St%elba ukon#ena“[13]. 

 

Lektor dává povel: „ K prohlídce zbra%!“ 

Žák 

! Vyjme zásobník z pistole, osa hlavn! stále sm!%uje do bezpe#ného prostoru.  

! P%iloží zásobník ke zbrani (2. zásobník je na pult!) s otev%eným záv!rem tak, aby 

lektor mohl p%ekontrolovat, že je zbra$ vybita (obr.39). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: P#iložení zásobníku [13] 

 

Lektor dává pokyn: „Vidím“ „V po#ádku“. 

Žák 

! Uvolní záv!r a vrátí ho do p%ední polohy.     

! Vypustí kohout bicího ústrojí do p%ední polohy. 

! Zasune prázdný zásobník do zbran!. 

! Odloží zbra$ na manipula#ní pult.  

Lektor vyhodnotí praktickou #ást – st%elbu.  

 

  P%edvedení postupu p%i p%íprav! zbran! ke st%elb!, b!hem vlastní st%elby a p%i 

ukon#ení st%elby (v#etn! p%erušení st%elby) je jádrem praktické #ásti zkoušky. V této #ásti 

praktické výuky se používají výhradn! školní náboje. 
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6.2.2.3 Obranná st"elba 

  Toto cvi#ení je již postaveno pro žáky, kte%í úsp!šn! složili základní cvi#ení a 

základní ostrou st%elbu. Je to nadstavba ostrých st%eleb, kdy žák používá p%i st%elb! 

základní vybavení, uniformu a cvi#í taktické situace,  které mohou nastat p%i jeho 

vykonávané profesi. 

Uniforma - je obvykle standardem každé bezpe#nostní agentury, je to komplet oble#ení, 

kterým se každý bezpe#nostní pracovník odlišuje od b!žného ob#ana. M"že to být 

nap%íklad uniforma nebo jen b!žný oblek. V n!kterých profesích je naopak vyžadováno 

splynutí s ve%ejností nap%. detektiv v supermarketu #i hotelový detektiv. P%íklad uniformy 

je na obrázku #. 40.  

 

Obr. 40 : Uniformovaný pracovník 

bezpe!nostní agentury 

 

Vybavení – k obvyklému vybavení každého pracovníka pat%í již zmi$ovaná p%edepsaná 

uniforma, dále pak pouta, obušek, svítilna, pouzdro na zbra$, zásobník a zbra$ samotná. 

V n!kterých odv!tvích (nap%. BG nebo OPP) m"žou být používány i nepr"st%elné vesty.  

 

Nácvik taktických situací se st(elbou 

Situace by m!ly  odpovídat nej#ast!jším pln!ním ve služb!. Na st%elnicích se 

nastaví p%ekážky a ter#e tak, aby odpovídali reálné situaci. Existuje mnoho nácviku pro 

taktická cvi#ení, proto v tomto plánu uvedu dv! situace, které se nej#ast!ji používají pro 

jednoduchý nácvik taktik.  
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SITUACE 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 41: Schéma #ešení taktické situace 1 

 

 

 

 

 

 

9 m 

5 m 

(ára ukon!ení st#elby 

Palebná !ára 

# Ter#e IDPA 
# St%elba pouze z krytu 
# P%esun sm!rem vzad 
# st%elba v kle#e  
# celkem 6 náboj" 
# hodnocen #as a body 
# hodnocená taktická situace 

„ST&J ST+ELÍM !!!“ 

„ST&J ST+ELÍM !!!“ 
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 Ze situace 1 (viz. obr. 41) je patrné, že se jedná o nácvik %ešení, kdy obránce má 

p%esn! definované kdy, kde a na jaký cíl bude st%ílet. Toto cvi#ení je zam!%eno na rychlost 

a p%esnost provedení obranného zákroku.  
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SITUACE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42: Schéma #ešení taktické situace 2 

 

 

 

 

 

9 m 

5 m 

(ára ukon!ení st#elby 

Palebná !ára 

# Ter#e IDPA 
# Místo pro st%elbu libovolné 
# Sm!r p%esunu volný 
# St%elecká pozice libovolná 
# Neomezený po#et náboj" 
# hodnocen #as a body 
# hodnocená taktická situace 

Hrozba 

Hrozba 
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 Ze situace 2 (viz. obr. 42) je patrné, že se jedná o nácvik %ešení, kdy obránce nemá 

p%esn! definované kdy, kde a na jaký cíl bude st%ílet. Toto cvi#ení je zam!%eno na rychlost 

a p%esnost provedení obranného zákroku s d"razem na rozhodovací proces.  

Situace by m!li odpovídat možnému nebezpe#í, nap%. detektiva napadnou dva 

úto#níci tzn. dva ter#e, situace by nem!li být dlouhé, BG, strážný by m!l spíše ustupovat.  

 

 Tato kapitola byla zam!%ena p%edevším na vytvo%ení výcvikového plánu, který 

zahrnuje všechny p%edchozí kapitoly. Jelikož není b!žné v podmínkách bezpe#nostních 

agentur, aby pracovníci trénovali obrannou st%elbu, je tento plán vhodný pro ty, kte%í cht!jí 

zvýšit svou profesionalitu a bezpe#nost spojenou s používáním PZ.  
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ZÁV&R 

Tato diplomová práce je zam!%ena na problematiku použití PZ v profesní obrann!. 

S tím souvisí i náležitý výcvik a znalosti mnoha v!dních obor" jako nap%. právo, 

sebeobrana, st%elba, psychologie. Tyto v!dní obory bylo pot%eba uvést do jednoho 

tématického celku, aby potencionální pracovník  PKB p"sobil jako profesionál. Tato 

problematika dosud nebyla žádným zp"sobem zpracována.  

 Práci je rozd!lena na teoretickou a praktickou #ást. Každá z nich je rozd!lena do t%í 

kapitol.  

 V první kapitole je shrnuto vše o stavu a p%ipravenosti legislativy pro PKB a pro 

používání PZ profesními obránci.  Trestní zákon byl již mnohokrát novelizován, tak aby se 

co nejvíce integroval s normami a zákony Evropské unie. V sou#asné dob! se intenzivn! 

pracuje na zcela novém trestním zákon!, aby došlo k zp%ehledn!ní.  Co se tý#e zákona o 

st%elných zbraních, tak ten byl schválen v roce 2002 a je již integrován se sm!rnicemi EU. 

Jeho legislativní zpracování je dosta#ující jak pro podmínky )eské republiky, tak i pro EU. 

 Následn! jsem se zam!%il na vlastní používání PZ. )innosti, které souvisí 

s používáním PZ, se dají shrnout do ur#itého schématu. Každý pracovník se vždy musí 

seznámit s používanou zbraní a udržovat ji v dobrém stavu. Dále s ní musí pravideln! 

cvi#it, což je vymezeno v zákonu o st%elných zbraních a dodržovat zásady pro bezpe#nost, 

což souvisí s ochrannou jeho vlastního života a jeho okolí. 

 Je z%ejmé, že nesta#í jen zbra$ um!t používat a znát právo. Proto další kapitola 

zam!%ena na #initele, které mají vliv na to, jak, kdy a kde m"že útok nastat. Z této kapitoly 

by m!lo být jasné, že nezáleží je na jednom faktoru, jak m"že st%etnutí s úto#níkem 

dopadnout. Záleží vždy na konkrétní situaci. Z výše uvedené statistiky je z%ejmé, že 

nezastupitelnost PZ v PKB je patrná. K páchání trestné #innosti jen z%ídkakdy dochází za 

použití PZ, proto obránce pokud vlastní PZ má tém!% vždy výhodu. Samoz%ejmostí je vždy 

d"kladný výcvik, znalost práva, teoretické znalosti o psychologii a výkladech práva. 

 Od #tvrté kapitoly se teoretické #ásti práce aplikují do praktických situací, ke 

kterým dochází p%i výkonu povolání profesních obránc". Nejprve byly popsány situace, ke 

kterým m"že dojít v praxi PKB. Dále byly uvedeny dva praktické p%íklady, jak lze situaci 

%ešit za dodržení obecných zásad v obran!. 
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 Po vy%ešení praktických ukázek obranného zákroku práce p%ešla k výcvikovým 

metodám, které umožní pracovníkovi zákroky provést profesionáln!. Poukázal jsem na 

nutnost rozlišit jednotlivé stupn! výcviku s PZ, aby bylo možno vytvo%it n!jaký plán 

nácviku. Každý, kdo chce pracovat v PKB a bude ke své #innosti pot%ebovat PZ, musí 

v!d!t jaký stupe$ kvalifikace bude pot%ebovat, aby tu danou #innost mohl vykonávat. 

Podle této kapitoly je možno si zvolit, které prvky výcviku chceme mít ve svém 

výcvikovém plánu. 

 Záv!re#ná kapitola se zabývá výcvikovým plánem samotným. Záv!re#ná #ást práce 

je zam!%ena p%edevším na vytvo%ení výcvikového plánu, který zahrnuje všechny p%edchozí 

kapitoly a sjednocuje problematiku do jednoho tématického celku.  

Jelikož není b!žné v podmínkách bezpe#nostních agentur, aby pracovníci trénovali 

obrannou st%elbu, je tento plán vhodný pro ty, kte%í cht!jí zvýšit svou profesionalitu a 

bezpe#nost spojenou s používáním PZ. 

Je jasné, že  palné zbran! jsou dnes nejdokonalejším prost%edkem obrany, ale cenou 

zato je tvrdý a pravidelný výcvik v n!kolika oborech, což zatím není standardem v!tšiny 

bezpe#nostních agentur fungujících v podmínkách )R.  
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ZÁV&R V ANGLI"TIN& 

This dissertation is sight on problems using guns in vocational defensively. With it 

bear appropriate training and knowledge to many branch like e.g . right, selfdefence, 

shooting, psychology. These branches of science was need introduce into one's thematic 

whole, to potencional worker bussines safeness industry  act as professional. This 

problems till this time wasn't processed.  

Work I divide in theoretic and practical part. Each of them is fission by three parts.  

In first part treat of state and readiness legislature for bussines safeness industry   and for 

using guns with vocational defender.   Penal law was already many a time updating, so to 

at full blast integrate with norm and law European union. Present hard plying 

unprecedented new penal law, to reach the tabular.  Part law about projectile armature, so 

the pass in the year 2002 and is already integrating EC directive. His legislative processing 

be sufficient how for conditions Czech republic, so and for EC. 

Subsequently I locate on own using guns. Activities, which be connected with 

using guns, give draw up to certain schematics. Every worker always must acquaint with 

used armature and carry on her taut. Further with her must exercise regularly, which is 

delimitation in law about projectile armature and follow conventions for safeness, which 

be connected with protective his personal life and his surroundings. 

It stands to reson, do you incommensurate only weapon be able to use and know 

right. Therefore I in next part train upon agent's, which influence it, how, when and where 

can attack come. Z those part would have be catch it, do not you consists in them to a some 

factor, how can clash with assailant go against. Rest in always on concrete situation. 

Above-mentioned statistics it stands to reson, do you no-substitutability guns in bussines 

safeness industry  is perceptible.Commission punishable activities only seldom happen 

behind using guns, therefore defender if personal guns has  always benefits. Matter of 

course be always thorough training, knowledge law, theoretic knowledge about 

psychology and interpretation law. 

From fourth part I  began theoretic parts work apply to the practical situation, to 

whereby happen at exercise of a profession vocational defender. First I described situation, 

to whereby is able to get practically bussines safeness industry . Further I introduced two 
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practical situacion, how it is possible situation solve behind compliance common 

fundamentals in defence. 

After resolution practical exhibits defensive step I proceed to training method, 

which enable worker step carry out professionally. Pointed be on necessity distinguish 

individual proficience with guns, to was possibility create some plan training. Every, who 

wants work in bussines safeness industry   and will to his activities need guns, must know 

what step qualification will need, to that given to activity could exert. According to those 

part can elect, which element training want to have in of one training plan. 

Final  chapter deal act plan himself. Final part work is sight above all on creation 

training plan, that include all previous chaps and unification problems to the one's thematic 

whole.  

Since isn't common in conditions security agency, to personnel train defensive shootings, 

is this plan fit to those, who want to heighten his workmanship and safeness connection 

with using guns. 

Is catch it, do you  blaster armature are today most perfect countermeasures, but 

prices on the other hand be hard on and regular training in a few sphere, which meanwhile 

isn't standard most security agency functional in conditions )R. 
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P%ÍLOHA P I: ROZSUDEK SOUDU O NUTNÉ OBRAN& 

 
"ESKÁ REPUBLIKA 
 
R O Z S U D E K  
J M É N E M  R E P U B L I K Y  
 
Nejvyšší soud v senát! složeném z p%edsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudc" JUDr. 
Michala Mikláše a JUDr. Roberta Fremra projednal ve ve%ejném zasedání dne 28. 3. 2006 
dovolání obvin!ného P. K. proti usnesení M!stského soudu Praze ze dne 14. 6. 2005, sp. 
zn. 5 To 235/2005, v trestní v!ci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 44 T 
37/2004 a rozhodl t a k t o :  
 
Podle § 265k odst. 1 tr. %. se z r u š u j í usnesení M!stského soudu v Praze ze dne 14. 6. 
2005, sp. zn. 5 To 235/2005, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 22. 3. 
2005, sp. zn. 44 T 37/2004.  
 
Podle § 265k odst. 2 tr. %. se zrušují také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahov! 
navazující, pokud vzhledem ke zm!n!, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.  
 
Podle § 265m odst. 1 tr. %. se ve v!ci rozhoduje tak, že obvin!ný  
 
P. K.,  
 
z p r o š * u j e  s e  
 
podle § 226 písm. b) tr. %. obžaloby pro trestný #in ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. 
zák., jehož se m!l dopustit tím,  
 
že dne 23. 2. 2004 v 18:40 hodin v P., ul. P., p%ed prodejnou A. B., s. r. o., ve snaze 
vykázat S. G. od vrat objektu, který st%ežil, jej nejprve slovn! vyzval k odchodu, na což S. 
G. reagoval tím, že se oto#il a rychle se za#al p%ibližovat k obvin!nému, který proto 
vyst%elil varovný výst%el ze své pistole zn. )Z 75, ráže 9 mm Luger, a v pr"b!hu další 
poty#ky, když se na n!j S. G. sápal, se obvin!ný bránil nataženou levou rukou, p%i#emž v 
pravé ruce držel u t!la odjišt!nou st%elnou zbra$, z níž vyšel výst%el a zasáhl S. G., který 
utrp!l pr"st%el horní #ásti pravého stehna s t%íštivou otev%enou zlomeninou stehenní kosti, 
tj. závažné poran!ní mající charakter t!žké újmy na zdraví pro poškození d"ležitého 
orgánu i pro dlouhou dobu lé#ení, kdy byl poškozený citeln! omezen v obvyklém zp"sobu 
života,  
 
t e d y  
že jinému z nedbalosti zp"sobil t!žkou újmu na zdraví.  
 
Podle § 229 odst. 3 tr. %. se V. z. p. )R odkazuje s nárokem na náhradu škody na %ízení ve 
v!cech ob#anskoprávních.  
 

 



 

 

P%ÍLOHA P II: POJEDNÁNÍ O VHODNOSTI POUŽITÍ PZ 

Pond!lní rozsudek Okresního soudu v Pardubicích, který #lov!ka, jehož nástražný systém 
zranil zlod!je, našt!stí nepotrestal, nás znovu p%ivádí k otázce nutné obrany. 

P%ipome$me si dob%e zdokumentovaný debakl naší policie v pražském metru v roce 2002. 

Tam jakýsi darebák probodl slušného ob#ana nožem p%ipevn!ným ke konci hole. Pak ješt! 
probodl p%ivolaného policistu. Jen díky tomu, že jej náhodný kolemjdoucí v#as 
zpacifikoval, vyvázla živa a nezran!na i policistka, která si se situací - stejn! jako p%edtím 
její kolega - z%ejm! nev!d!la rady. Ale i kdyby zasahující policejní hlídka byla jakkoli 
dokonale vycvi#ena, nic by se nezm!nilo na tom, že ne policisté, ale ostatní ob#ané jsou 
t!mi, kdo #elí násilí darebák" v!tšinou v prvé %ad!. Takže: co slušní lidé mohou a sm!jí 
u#init pro svou obranu? 

Nejjednodušším, nejú#inn!jším a zárove$ nejhumánn!jším prost%edkem pro %ešení situací, 
kdy ob#an brání sv"j život nebo zdraví #i život nebo zdraví n!koho jiného proti 
nespravedlivému násilí, je pistole nebo revolver. 

Jich lze totiž použít nejen ke st%elb!, nýbrž i k tzv. útoku hrozbou. Obránce nasm!ruje svou 
zbra$ proti úto#níkovi a pod pohr"žkou výst%elu jej p%inutí zastavit závadnou #innost a 
vy#kat p%íchodu policie. Nic lepšího pro sebeobranu neexistuje. 

Psychotesty pro každého? 

Mohlo by se zdát, že státní orgány, které mají zajiš*ovat bezpe#í ob#an", vyjdou všemožn! 
vst%íc t!m, kdo zastaví %ád!ní darebák", a budou si jich vážit, nebo* zajiš*ují to, co státní 
orgány zajistit nemohou, a #iní tak zadarmo. Opak je pravda. 

O lžích nebo hloupostech, které n!kte%í politikové, státní ú%edníci #i noviná%i %ekli #i 
napsali v souvislosti s palnými zbran!mi a straší jimi lidi, vyšel v roce 2001 ve St%elecké 
revue #lánek Deset mýt" o palných zbraních v sebeobran!, který ukázal, jaká je pravda; 
stejné lži nebo hlouposti se však objevují stále znova a znova. Když jeden vrah (pardon: 
pan L. podez%elý z vraždy) zast%elil na Karlov! nám!stí v Praze jednoho #lov!ka a druhý v 
lesích t%i lidi, kdekdo se za#al zajímat o bezpe#í ob#an"; bohužel z té špatné strany. 

+ešení problému vidí v šikanování slušných lidí, kte%í palné zbran! vlastní a nikoho 
neohrožují. Podle ministra vnitra je u nás „každoro#n! spácháno asi osm set trestných #in" 
pomocí st%elné zbran! a z toho necelá #tvrtina jsou st%elné zbran!, které jsou drženy 
nelegáln!. To znamená ty t%i #tvrtiny jsou spáchány lidmi, kte%í na to mají zbrojní pr"kaz a 
tu zbra$ vlastní legáln!.“ 

Ve Zpráv! o situaci v oblasti ve%ejného po%ádku a vnit%ní bezpe#nosti na území )R v roce 
2004 je ale uvedeno n!co zcela jiného: ze 790 trestných #in" st%elnou zbraní, která podléhá 
regulaci, byla jen v 78 p%ípadech použita legáln! vlastn!ná zbra$ na speciální povolení 
nebo podléhající registraci #i ohlášení, ne tedy v 600! Ovšem i kdyby pan ministr uvedl 
správné #íslo, ani to by ješt! nebyla pravda. 

Nejde tu totiž o po#et p%ípad", kdy byla použita palná zbra$ ke spáchání trestného #inu, 
nýbrž o po#et podez%ení ze spáchání trestného #inu. Je možné, že v!tšinou šlo o legální 
nutnou obranu, a to zjistí až soud. Podle stejného zdroje v roce 2004 použilo t%iadvacet lidí 



 

 

palnou zbra$ v nutné obran! legáln!. Kdyby tito lidé palnou zbra$ nem!li, mohli dnes být 
již možná mrtví. 

O tom ale pan ministr ml#í. A co by cht!l pro ohrožené lidi u#init? Zavést psychotesty pro 
posuzování žadatel" o zbrojní pr"kaz a držitel" palných zbraní, a povolovací princip pro 
ud!lování zbrojních pr"kaz". To je naprosto nep%ijatelné. )lov!k má - alespo$ v n!jaké 
mí%e -svobodnou v"li. Proto nelze zkonstruovat psychotest, který by umožnil spolehliv! 
identifikovat lidi, kte%í v budoucnu své zbran! zneužijí. 

A když psychotesty pro majitele pistolí a revolver", pro# ne také analogické psychotesty 
pro %idi#e automobil"? Na silnicích se u nás p%ece zabije ro#n! b!žn! zhruba 1200 lidí a 
mnohonásobn! více se jich zraní? Nebo pro majitele nož", kladiv, seker, zápalek, š$"r na 
prádlo, cigaret, benzinu a mnoha a mnoha dalších v!cí, jimiž lze n!komu zp"sobit smrt? A 
nebylo by nejlepší zavést psychotesty - když jsou tak zázra#né - pro všechny naše ob#any s 
cílem zjistit, kdo se stane zlo#incem? 

Prý by sta#ilo, kdyby psychotesty zachránily život jediného #lov!ka. Aby byla zjevná 
absurdita takového p%ístupu, je nutno si uv!domit, že kdyby se p%estaly vyráb!t provazy, 
n!kolik set lidí ro#n! by se nemohlo ob!sit a snaha vylou#it životní aktivity s cílem 
zachránit alespo$ „jediný život“ by nutn! ochromila aktivity lidského spole#enství. 

Proti slušným lidem bránícím se nespravedlivému násilí stojí #asto i sindefendologicky 
nevzd!lané (sindefendologie je v!decká nauka o sebeobran!) vyšet%ovatelky, státní 
zástupkyn!, soudkyn! #i jejich kolegové, kte%í - aniž by v"bec chápali, v jakém nebezpe#í 
se napadený nacházel a jak malé možnosti ke své obran! m!l - od n!ho požadují mnohdy 
v!ci nemožné, extrémn! nebezpe#né nebo nesnadno realizovatelné. A choval-li se p%i 
%ešení své sebeobranné situace jinak, #asto ho pošlou do v!zení. 

Nedávný p%ípad, kdy byl odsouzen spisovatel Jan Beneš za použití startovací pistole k 
sebeobran!, je alarmující. Státní zástupkyn! i soudkyn! tím daly násilník"m najevo, že 
nedovolí, aby se jim slušní lidé bránili by* i jen hra#kou. A i když p%ípad nakonec dopadl 
dob%e, takové rozsudky spolu s výše uvedenými zám!ry pana ministra vnitra - budouli 
realizovány - maximáln! ú#inný a zárove$ humánní zp"sob nutné obrany znemož$ují. 

JIND+ICH NOVÁK, publicista, viceprezident t!lovýchovného a vzd!lávacího klubu 
Alogodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P%ÍLOHA P III: WRIGHT – ROSSIHO VÝZKUM 

STRACH z ozbrojeného ob!ana a tvrdé postihy za použití st"elné (!i jiné) zbran# p"i páchání násilné trestné 
!innosti jsou závažné faktory p"i snižování a odrazování od zlo!innosti. Tvrdí to výsledky pr$zkumu 
uv#zn#ných zlo!inc$, vedeného profesory Jamesem D. Wrightem a Peterem H. Rossem. 

P"i hlubokých rozhovorech s 1874 uv#zn#nými zlo!inci, které byly vedeny mezi srpnem 1982 a lednem 
1983, se tito vládou podporovaní výzkumníci pono"ili do hluboce zako"en#ných p"ístup$ zlo!inc$ k výb#ru 
zbraní, odstrašujícímu efektu, názor$ na kontrolu zbraní, jejich zlo!innou historii, a získávání st"elných 
zbraní. V#z%ové, studovaní díky grantu od National Institute of Justice z Ministerstva spravedlnosti 
Spojených Stát$, byli ve v#zení v Arizon#, Florid#, Georgii, Marylandu, Massachusetsu, Michiganu, 
Minnessot#, Mississippi, Nevad# a Oklahom#. 

Wright a Rossi rozd#lili narušitele zákona do následujících skupin vzhledem k jejich použití zbraní p"i zlo!inu: 
neozbrojení, improvizující, ozbrojení nožem, použivší st"elnou zbra% jednou, používající st"elnou zbra% z"ídka 
!i ob!as, a násilníci používající k páchání zlo!in$ pistoli !i brokovnici. 
Tato poslední skupina páchá široký okruh zlo!in$, používajíce množství zbraní s nep"im#"enou frekvencí. Pro 
v#tšinu ú!el$ byl zájem soust"ed#n na zlo!ince, kte"í použili st"elnou zbra% p"i zlo!inu alespo% jednou, i když 
Wright p"ipomíná, že skupina násilník$ - jedna p#tina celkového po!tu - je zodpov#dná za polovinu 
p"iznaných zlo!in$. 
 Ohledn# dopadu automatického nepodmín#ného v#zení za použití st"elné zbran# p"i zlo!inu je ale spíš 
zajímavý názor neozbrojených nebo nožem ozbrojených zlo!inc$. Studie ukazuje, že celých 69% 
respondent$, kte"í nepoužili st"elnou zbra%, ale nože, b"itvy, boxery nebo obušky "eklo, že ´tvrdší postihy´ 
byly ´velmi d$ležitý´ nebo ´do jisté míry d$ležitý´ d$vod, pro! si nevzali zbra%. Strach z ´tvrdšího postihu´ 
byl ješt# v#tší u zcela neozbrojených zlo!inc$, kde toto uvedlo celých 79%. 

 Automatický nepodmín#ný trest a další zost"ení postih$ pomáhá zneškodnit násilníky, kte"í svou !innost 
opakují, a také odstrašuje jejich mén# odhodlané kamarády od použití st"elných zbraní p"i zlo!inu. Wright$v 
a Ross$v pr$zkum zd$raz%uje pot"ebu zvýšené pozornosti u profesionálních zlo!inc$ a snížení shovívavosti 
soud$, zejména u zlo!inc$ nosících !i používajících zbran#. Wright p"ipomenul:"Je to prostá spravedlnost, 
trestat zlo!ince, kte"í ohrožují lidi tak nebezpe!nými zbran#mi". 

 Wright-Rossiho pr$zkum jasn# ukazuje, že zákonná kontrola zbraní omezuje pouze ty, kte"í zákon 
poslouchají, a že zlo!inci to v#dí. 82% ze vzorku souhlasilo, že "zákonná kontrola zbraní omezuje pouze lidi, 
kte"í zákon poslouchají; zlo!inci si vždy zbran# dokážou obstarat", a 88% souhlasilo, že "zlo!inec, který chce 
pistoli, se ji vždy pokusí sehnat, a& to stojí, co to stojí". K tomu Wright dodává,"'ím více se pono"íme do 
analýzy !erného trhu se zbran#mi, tím víc dojdeme k poznání, že tyto názory jsou v podstat# pravdivé." 

 Ve státech s rozší"eným držením zbraní a tvrdým postihem za jejich zlo!inné zneužití byli zkoumaní zlo!inci 
!asto neozbrojeni: 54% v Oklahom#, 62% v Georgii, 40% v Marylandu, 43% v Missouri, a 35% na Florid#. 
Ovšem v Massachusets bylo neozbrojených pouze 29%. V tomto stát# je obtížné získat zbra% legáln#, a 
automatickým nepodmín#ným trestem není postihováno zlo!inné zneužití zbran#, ale její nelegální nošení. 
Údaje pr$zkumu ukazují, že obavy zlo!inc$ z ozbrojené ob#ti jsou zjevn# závislé na tvrdosti zákonného 
omezení zbraní ve stát#. Tam, kde jsou zákony voln#jší, jako v Georgii nebo Marylandu, si zlo!inci dvakrát 
rozmyslí riskovat st"et s ozbrojenou ob#tí; v Massachusets se bojí mnohem mén#. 

56% zlo!inc$ souhlasili, že "zlo!inec se nebude zaplétat s ob#tí, o níž ví, že je ozbrojena st"elnou zbraní", 
74% souhlasilo, že "jeden z d$vod$, pro! se zlod#ji vyhýbají dom$m, je-li n#kdo doma, je obava z 
post"elení". 
57% v#tšina souhlasila s tím, že "v#tšina zlo!inc$ se více obává ozbrojené ob#ti než policie". Na otázku, na 
co mysleli, když páchali zlo!in, 34% odpov#d#lo, že mysleli na riziko "post"elení policií" nebo "post"elení 
ob#tí". 
 Tato data ukazují, že zlo!inci p"i setkání s policií po!ítají spíše se zadržením a uv#zn#ním než se st"elbou, 
ale setkání s ozbrojeným ob!anem jasn# vyvolává strach ze zast"elení. Tento odstrašující ú!inek držení 
zbraní ob!any se objevoval v jejich odpov#dích o skute!ných setkáních. I když to, že "napadli ob#& 
ozbrojenou st"elnou zbraní", p"ipustilo 37% zlo!inc$, toto !íslo u ozbrojených zlo!inc$ p"ekro!ilo 50%, a z 
násilných zlo!inc$ m#lo tuto zkušenost 57%. A 34% vzorku p"ipustilo, že byli "odstrašeni, ohroženi, zran#ni, 
!i zadrženi ozbrojenou ob#tí". 

D$ležitý údaj je, že 40% zlo!inc$ uvedlo, že alespo% jedenkrát "se rozhodl nespáchat zlo!in, protože v#d#l 
nebo v#"il, že ob#& m#la st"elnou zbra%." Ozbrojení ob!ané pro zlo!ince zjevn# p"edstavují hrozbu, která je 
mnoha z nic osobn# známa, nebo ji dob"e znají od svých známých. 

Další výzkumy,provád#né mezi poctivými držiteli st"elných zbraní, tvrdí, že st"elné zbran# jsou v Americe v 
sebeobran# použity zhruba 350.000 x ro!n#. Údaje získané z Wright-Rossiho výzkumu zlo!inc$, založené na 
po!tu zlo!in$, které každý zlo!inec spáchal, a na po!tu p"ípad$, kdy zlo!inec p"iznal, že byl odrazen  !i 
zastrašen - n#kte"í i n#kolikrát !i dokonce mnohokrát - tento údaj podporují. A zdá se, že zlo!ince mnohem 
spíše odradí ozbrojená ob#& než riziko uv#zn#ní. 



 

 

Také fyzická kondice zlo!inc$ napomáhá úsp#chu ozbrojené ob#ti p"i odvracení zlo!inu. Zdá se, že požívání 
alkoholu !i drog je mezi nimi b#žné. Více jak !tvrtina p"ipustila alkoholismus !i závislost na drogách, a 
v#tšinou užívali pestrou škálu tvrdých !i m#kkých drog. V#tšina (57%) p"ipustila, že b#hem zlo!inu, za který 
byli uv#zn#ni, byli pod vlivem alkoholu !i drog. Užívání drog se také zvyšuje s po!tem spáchaných trestných 
!in$. Zhruba 80% násilných zlo!inc$ používá drogy, oproti zhruba polovi!ce v celém vzorku. 
 Po!et zlo!inc$, páchajících zlo!iny pod vlivem drog nebo alkoholu, uvádí v pochybnost všeobecn# p"ijímaný 
názor, že ob#& nem$že p"emoci schopného, sebev#domého zlo!ince. Názor, že odpor proti útoku zlo!ince je 
marný, je zjevn# mylný, vezmeme-li v úvahu zjevný strach zlo!inc$ z ozbrojené ob#ti a z pravd#podobnosti, 
že schopnosti a reflexy zlo!ince budou zna!n# sníženy požitím návykových látek. Wright-Rossiho výzkum 
dále potvrzuje, že politika zacházení s mladistvými zlo!inci v rukavi!kách, nebo nep"ihlížení k trestné 
!innosti spáchané v mladistvém v#ku p"i posuzování pozd#jší trestné !innosti, je chybná. V#tšina 
zkoumaných zlo!inc$ p"iznala, že p"ed 18. rokem spáchala aspo% jedno vloupání a jednu krádež, jedna 
t"etina spáchala loupež, a jedna !tvrtina loupež se zbraní. 
 Pr$zkum také popírá !asto tvrzený mýtus, že zlo!inci získávají zbran# pro páchání trestné !innosti z 
legálních zdroj$, jako nap"íklad prodejci zbraní !i zastavárny (v Americe, pozn. p"ekl.). A tím pr$zkum 
ukazuje nesmyslnost pokus$ omezit p"ístup zlo!inc$ ke zbraním regulací jejich legálních zdroj$. Jak Wright 
poznamenal, zlo!inci "získávají zbran# z t#žko regulovatelných zdroj$...vým#ny, koup# a obchody mezi 
soukromými stranami (p"átelé a rodinní !lenové) p"edstavují hlavní princip získávání zbraní na !erném trhu." 

Pr$m#rný zlo!inec používající st"elnou zbra% p"edpokládal, že pro n#j nebude problém sehnat si zbra% ješt# 
týž den, kdy bude propušt#n z v#zení. Padesát procent hodlalo koupit zbra% nezákonn# z neregulovaných 
zdroj$, 25% si ji cht#lo vyp$j!it, a pouze jedna osmina ji hodlala ukrást. Výb#r zp$sobu obstarání st"elné 
zbran# u ozbrojených zlo!inc$, byl (v tomto po"adí) od p"átel, na ulici, od p"ekupník$, na !erném trhu, a od 
jejich dealer$ drog. Legální prodejci zbraní v tomto seznamu nefigurují p"íliš vysoko. A zastavárníci se 
objevovali pouze v 6% zmínek o možných zdrojích. Tento nízký údaj posporuje nález studie BATF, která 
tvrdí, že zastavárny nebyly p"íliš využívány t#mi zlo!inci, kte"í se rozhodli získat zbra% legáln#. 
 Krádeže jsou bezpochyby problém, ale jiné zp$soby neregulovaného získávání zbraní jsou mezi zlo!inci 
ješt# populárn#jší. Zlod#ji jsou samoz"ejm# také zlo!inci, a zbran# se pochopiteln# také vyskytují mezi 
krádežemi, ovšem spíš pro prodej než pro osobní použití. Zkoumaní zlo!inci p"ipustili množství krádeží, 
p"i!emž velké procento bylo z legálních zdroj$. Z t#ch, kte"í p"ipustili krádež zbran# (40% celkového 
vzorku), 37% kradlo z obchod$, 15% od policisty, 16% z nákladu auta, a 8% od výrobce. 
 Dob"e zabezpe!ené a zákonem kontrolované zdroje jako obchody, dopravci, výrobci a dokonce policie 
p"edstavují  zna!né procento ukradených zbraní, což znamená, že význam krádeží od jednotlivc$ jako zdroje 
zbraní mezi zlo!inci m$že být zna!n# p"ehán#ný. Na základ# t#chto údaj$ lze doporu!it jako rozumný 
p"ístup u!init krádež st"elné zbran# trestným !inem nezávisle na cen# ukradené zbran# (což u nás je jako 
nedovolené ozbrojování, pozn. p"ekl.) 

Wright-Rossiho studie také rozbíjí mýtus o tzv. "Saturday Night Specials", že zlo!inci preferují malé, laciné 
zbran# a jejich zákazem se zachrání lidské životy. Pr$zkum ukazuje, že zbran#, které jsou laciné, mají 
malou ráži, nebo krátkou hlave%, jsou prakticky opak toho, co zlo!inci hledají, když si vybírají zbra% ke 
spáchání zlo!inu nebo k ukradení. 

Oblíbené zbran#, které zlo!inci skute!n# m#li, byly prakticky tytéž jako zbran# používané policií: .38 nebo 
.357 se !ty"palcovou hlavní od Smith&Wesson, Colt, nebo Ruger s cenou p"es 150 dolar$. Zlo!inci 
preferovali kvalitní, p"esné a snadno ovladatelné zbran#, všeobecn# spíše revolvery než automatické pistole. 
Pouze 14% zlo!ineckých zbraní by se vešlo do klasické definice "Saturday Night Special", kombinace malé 
ráže (.32 nebo mén#) s krátkou hlavní (3 palce nebo mén#). 55% kombinovalo ráži .38 nebo siln#jší s hlavní 
dlouhou aspo% 4 palce. Pouze 5% p"ipustilo vlastnictví zbran# s ráží .25, a!koli takové zbran# tvo"í 13% 
prodávaných pistolí a revolver$ v USA. 

Tento pr$zkum tedy ukazuje, že p"edstavy o tom, že zákaz malých zbraní n#!emu pom$že, jsou mylné. 
Podle Wrighta dali zlo!inci jasn# najevo, že takový zákon "by podnítil násilné zlo!ince k p"echodu na v#tší a 
nebezpe!n#jší zbran#." Byly by páchány ty samé zlo!iny, ale s potenciáln# nebezpe!n#jšími zbran#mi. 
Wright charakterizoval jeho nález o možném dopadu takového zákona jako "velmi pochmurný. Jestli to, co 
"íkají, je pravda, budu radši, když budou mít laciné šmejdy. Ne že bych cht#l, aby m#li cokoli, ale když 
nebudou mít malé zbran#, mohou si sehnat .357 Magnum nebo 9mm automatické pistole, a úmrtnost s 
stoupá s ráží." 
 Tento pr$zkum ukazuje, že plošný zákaz krátkých zbraní by m#l za následek no!ní m$ru. V#tšina zlo!inc$ 
používajících st"elnou zbra% - a zejména ti, kte"í zbra% používají aktivn# k páchání trestné !innosti - "ekla, 
že by se prost# obrátili k dlouhým zbraním, které by zkrátili na utajitelnou délku. Zákaz krátkých zbraní by 
profesionální zlo!ince prost# p"im#lo p"ejít na to, co Wright popisuje jako v#tší, smrteln#jší zbran#. 
 64% zlo!inc$ "eklo, že byl-li by zaveden zákaz krátkých zbraní, p"ešli by na upilované pušky a brokovnice. 
Prohlásilo to p#t osmin t#ch, kte"í už n#kdy použilo st"elnou zbra% p"i zlo!inu, a t"i !tvrtiny t#ch, kte"í ji 
používají pravideln#. Wright dodává:"Mimochodem, bylo by dob"e, kdybychom tuto odpov#( brali vážn#; 
v#tšina násilných pachatel$, kte"í odpov#d#li, že by p"ešli na u"ezanou brokovnici, jinde v dotazníku 
odpov#d#la, že to už n#kdy v život# skute!n# ud#lala a že by pro n# nebyl problém to ud#lat znovu. 
Možnost, že by se i jen n#kolik málo pachatel$, kte"í se dnes plíží po ulicích s pistolí, plížila po ulicích s 
upilovanou brokovnicí, je dobrým d$vodem si takový zákaz d$kladn# rozmyslet. P"i pomyšlení, že by to 
ud#laly t"i !tvrtiny z nich, se !lov#k t"ese." 



 

 

Výsledky a d$sledky Wright-Rossova výzkumu by m#ly p"im#t zákonodárce, aby se zastavili a p"emýšleli, 
než vydají zákon omezující legáln# držené zbran#, které hrají d$ležitou, prokázanou roli v omezování 
násilného zlo!inu. Je také d$ležité p"ipomenout, že výsledky této studie pocházejí od !lov#ka, který 
p"ipouští, že bral prosp#šnost takových omezujících zákon$ jako zcela samoz"ejmou - než se pustil do 
p#tiletého výzkumu zbraní, zlo!inu a násilí v Americe. Dnes je Wright zajedno s National Rifle Association, 
když tvrdí :"Staví se proti regulaci st"elných zbraní, protože nev#"í, že to pom$že omezit zlo!innost, a já 
také ne." 

 


