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ÚVOD 

 

       Téma sebeobrany jsem si vybral z důvodu, ţe se jistým způsobem týká 

kaţdého z nás. Někoho úzce a to v situacích na výletě s rodinou nebo při cestě 

v noci přes centrum Prahy. Mnoha lidí se však pojem sebeobrana týká velmi úzce 

a to třeba v zaměstnání u bezpečností agentury či policejní nebo jiné ozbrojené 

sloţky ČR. U jedné z takových firem zrovna pracuji a jiţ několik let se 

soustřeďuji na defenzivní střelbu krátkou palnou zbraní. V této práci jsem dal 

dohromady několik rad a postupů, jak si vybrat správně palnou zbraň a jak ji také 

bezpečně a dobře ovládat v sebeobranných situacích. Protoţe pracuji v tomto 

oboru, uvědomuji si, ţe potřeba umění osobní obrany je v dnešní společnosti 

velmi důleţité. Máme sice Policii ČR, Městskou policii a v mnoha městech 

kamerové systémy. To vše nám ale přece nikdy nemůţe zajistit 100% ochranu. 

V ţivotě to totiţ nefunguje jako ve filmech, kde se při přepadení objeví 

zachránce a pomůţe nám. Počítejme spíše s tím, ţe si nás ostatní lidé nebudou 

všímat a nepomohou nám. Dnešní společnost je moţná agresivnější neţ bývala, 

moţná také ne, ale bezpochyby přibývá ozbrojených přepadení a loupeţí. Z toho 

vyplívá, ţe útoky se stávají tvrdší a nebezpečnější. Tudíţ i obrana musí dostát 

určitých změn, aby bylo moţno se ozbrojeným útočníkům efektivně bránit.  

 

       Na obranu s palnou zbraní se sejdeme s mnoha názory. Jedni tvrdí, ţe palnou 

zbraň by proti člověku nikdy nepouţili, protoţe jsou nebezpečné a argumentují: 

„Podívejte se třeba do Ameriky nebo do Norska, kde nedávno Anders Behring 

Breivik na ostrově Utøya postřílel spoustu lidí.“ Je ale špatně z těchto činů vinit 

zbraně, vţdyť je přeci pouţívají a ovládají lidé. Nebyl to ten samy Anders 

Behring Breivik, kdo odpálil v Oslu náloţe, které pozabíjely také mnoho lidí. 

Chci tím jen říct, ţe kdyby to nebyli zbraně nebo náloţe, byl by to plyn, jed nebo 

nějaká bakterie. Současný moderní svět totiţ nabízí mnoho způsobů, jak 

ubliţovat nevinným lidem. Také si myslím, ţe kdyby na ostrově Utøya byl někdo 
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ozbrojený a duchapřítomný, mohl řádění Anders Behring Breivika zastavit 

daleko dříve, neţ napáchal takových škod na lidských ţivotech. 
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1. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ 

 

1.1 Historie palných zbraní 

 

       Historie palných zbraní je tak starobylá, ţe jejich vznik se doslova ztrácí 

v mlze času. Můţeme jen přibliţně odhadovat, kdy byly vynalezeny, je však 

jisté, ţe počátkem 14 století se jiţ primitivní palné zbraně v Evropě pouţívaly 

zcela běţně. Předchůdci všech palných zbraní byla bezesporu děla. První děla 

byla opravdu jednoduché konstrukce: krátká tlustostěnná roura na jednom konci 

uzavřena s výjimkou malého otvoru, vyvrtaného v pravém úhlu do komory, 

kterým bylo moţno prostrčit do ruda rozţhavený drát a zapálit náplň uvnitř. Tu 

tvořil střelný prach, nedávno vynalezená výbušná směs sandru, dřevěného uhlí a 

síry. Jako střely se v této době pouţívaly více či méně kulaté kameny, které se 

ládovaly do hlavní podobného průměru. Těmto nejstarším dělům se říkalo ohnivé 

hrnce. Některé z těchto původních kanónů byly rozměrné a spočívaly na 

dřevěných lafetách. Jiné, menší byly opatřeny zkrácenými dřevci a přenášeli se 

v ruce. Tyto nejstarší ruční zbraně se objevují v záznamech okolo roku 1350. 

Střílely projektily o průměru ne větší neţ 25 mm. Zprvu byly odlity z bronzu a o 

něco později se začaly pouţívat ţelezné odlitky nebo se pouţívalo skování 

ţelezných plátů do výsledného tvaru. 

  

       Jako první plnohodnotní předchůdci ručních palných zbraní, tak jak je 

známe, byla původní děla s malým průměrem a dřevcem, který se pouţíval jako 

opora. Později se z dřevce stala jakási primitivní paţba, která umoţňovala 

přiloţit zbraň (ručnici) k rameni a zároveň usnadnila míření. I s touto primitivní 

zbraní dokázal šikovný střelec zasáhnout hrací kartu na vzdálenost 50m a nebo 

sloţit jelena na dvojnásobnou vzdálenost.  Zhruba od roku 1520 se objevují první 

zbraně s dráţkovanou hlavní. Jejich přesnost byla zhruba jednou taková a střelec 

s ní byl schopen zasahovat cíle ve vzdálenosti aţ 200 m. Tyto zbraně byli však 
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velmi těţké a proto střelec pouţíval opěrnou vidlici. Toto bylo však nepraktické a 

proto se začaly zbraně zkracovat, odlehčovat a brzy se objevily zbraně vhodné 

pro jezdce v sedle. Tyto úpravy zbraní jsou jiţ bezprostřední předchůdci 

soudobých krátkých palných zbraní. Jediné co jim ještě chybělo k uznání za 

plnohodnotnou krátkou palnou zbraň, byl jejich doutnákový zapalovací systém, 

který byl velmi nespolehlivý a nemotorný. Doutnák se musel zapálit ještě před 

samotnou akcí, aby byl neustále rozţhaven. Toto mělo dvě úskalí. Zaprvé střelec 

byl po celou dobu manipulace se střelným prachem v nebezpečí, ţe přeskočí 

jiskra z doutnáku a dojde k samovolnému vznícení, nebo naopak, ţe při střetu 

v dešti dojde k uhašení doutnáku a tím nebude střelec moci pouţívat svou zbraň. 

Bez ohledu na tyto nedostatky vydrţela doutnáková puška v běţném pouţívání 

v Asii aţ hluboko do 19 století. Za tuto dlouhověkost můţe doutnáková puška 

vděčit především své jednoduchosti a moţnosti ji vyrábět i těmi 

nejprimitivnějšími prostředky. 

 

      Všeobecně se však vědělo, ţe střelný prach lze vznítit jedinou jiskrou a 

přitom zapalování ohně pomocí křesání kamene o ocílku bylo v té době uţ zcela 

běţné. Koncem 15. století byly v plném proudu snahy zbavit se doutnáku a najít 

způsob, jak zapálit prach v komoře palné zbraně vykřesáním jiskry. Existují 

určité doklady, ţe první úspěšné zařízení pro jiskrový zápal (kolečkový zámek) 

navrhl jiţ Leonardo da Vinci. Náčrt takového mechanismu byl součástí přehledu 

jeho vynálezu známého pod názvem Codice Atlantico vydaného kolem roku 

1508. Několik zbraní se s Da Vinciho kolečkovým zámkem vyrobilo, ale brzy se 

od tohoto systému pro jeho sloţitost odstoupilo. Postupem času se mechanismus 

kolečkového zámku zjednodušil a začal se běţně pouţívat. Zbraň opatřenou 

kolečkovým zámkem bylo jiţ moţno nabít, připravit ke střelbě a uloţit ji do 

pouzdra. Toto nebylo u doutnákových zbraní moţno a proto aţ o zbraních s 

kolečkovým zámkem mluvíme jako o předchůdcích dnešních krátkých palných 

zbraní. Kolečkový zámek byl výrobně velmi nákladný, proto nemohl zcela 

nahradit zbraňový systém u celé armády. Přesto se však začal upravovat a 
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rozvíjet a své zákazníky si začal hledat mezi šlechtou. Zbraně s kolečkovým 

zámkem se začali vyrábět u všech puškařů v celé Evropě. V Německu a Anglii 

pod názvem daggen  a dags, ve Francii a Itálii pod jménem Pistolen. Jedna 

z verzí vzniku slova pistole je podle jména italského města Pistoia, kde se v době 

okolo 15 - 16 století začalo mnoho známých výrobců konstruovat své zbraně. 

Toto tvrzení taktéţ podporuje to, ţe v oblasti okolo města Pistoia ţil 

pravděpodobný vynálezce kolečkového zámku Leonardo da Vinci. Od roku 1570 

se v německých i anglických dokumentech objevuje jiţ moderní tvar pistole 

připomínající dnešní zbraně. Během 200 let vývoje ručních zbraní došlo 

k obrovskému pokroku od doutnákových pušek přes kolečkový zámek aţ 

k zámkům, které byli mnohdy sloţitější neţ hodiny vyráběné v této době. 

Zároveň se začali vyrábět sběratelské a umělecké zbraně s rytinami různých 

motivů nebo událostí 

 

       Mezi další vylepšení můţeme zařadit holandský zámek, který je vlastně 

úpravou kolečkového zámku s pouţitím lepších materiálů a technických znalostí 

v oboru fyziky.  

 

       Dalším velkým krokem vpřed byl španělský zámek. Tento zámek byl svou 

konstrukcí mnohem jednodušší neţ kolečkový a byl rovněţ velmi spolehlivý. 

Vzhledem k jeho jednoduchosti byl i levný na výrobu a proto se palné zbraně 

s tímto systémem začaly hojně vyuţívat i v armádě. Zajímavé je, ţe španělský 

zámek byl ve skutečnosti vynalezen v Itálii. Tento zámek byl posléze dále 

rozvíjen a to především francouzskými puškaři, kteří ho zdokonalili. Tento 

francouzský zámek se stal standardním vybavením pušek (mušket) i pistolí aţ do 

doby, kdy byly na začátku 19 století vynalezeny perkusní zápalky. Během této 

doby byla vymyšlena ještě spousta zlepšení všech různých zámků a byly 

vyráběny různé modifikace a to jak z hlediska mechanických systémů, tak i 

z hlediska pouţitelnosti zbraní. Byly například vyráběny zbraně krátké, dlouhé 
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vícehlavňové, jezdecké a spousty dalších, především historicky ceněných kusů, 

které na samotný pokrok a vývoj palných zbraní neměly ţádný velký vliv.  

       Nová éra přichází aţ s vícekomorovými zbraněmi s jednou hlavní, neboli 

revolvery. První revolvery se objevují jiţ na přelomu 17 a 18 století. Tyto 

revolvery mají však křesadlové zámky a jsou brané spíše jako rarita. Začínají se 

rovněţ objevovat tak zvané pepřenky, kdy se jednalo o zbraň s několika 

hlavněmi, které se otáčeli kolem pevné osy, a byly spouštěny křesadlovým 

zámkem. Tyto se však ukázaly jako špatná cesta a od jejich výroby bylo velmi 

rychle upuštěno. Opravdový zlom ve vývoji bubínkových revolverů přichází v 

roce 1822, kdy Joshua Shaw získal v USA patent na perkusní zápalku. 

Z historického hlediska je toto první vývojový krok ve zbrojním průmyslu, který 

nebyl zaznamenán v Evropě. Zápalky byly zprvu vyráběny, jako malé ocelové 

kalíšky, které se brzy začaly vyrábět z cínu a následně z mědi. Přesto, ţe celý 

perkusní systém byl velmi vyspělý a oproti křesadlovému spolehlivý, armáda ho 

začala vyuţívat aţ relativně pozdě a to někdy okolo poloviny 19 století. Jako 

poslední začala v roce 1842 tohoto systému vyuţívat britská a americká armáda. 

Díky tomuto pozdnímu uvedení do výzbroje se perkusní zápalkový systém 

s předním nabíjením neuţíval dlouho, protoţe jiţ o dvacet let později jej nahradil 

nám jiţ dobře známý systém jednotného náboje s kovovou nábojnicí, který 

umoţnil pouţití pušek a zbraní nabíjených zezadu, které se v jistých úpravách a 

modifikacích pouţívají dodnes.    

        

       Problematika pouţívání palných zbraní v sebeobraně nemá zdaleka tak 

dlouhou historii jako asijská bojová umění. Je to pochopitelné vzhledem k době, 

kdy byli střelné zbraně vynalezeny a kdy se začaly ve větší míře pouţívat 

v armádách a k sebeobranným účelům. Proto můţeme tvrdit, ţe touto specifickou 

problematikou se hlouběji začali lidé zaobírat aţ někdy v dobách divokého 

západu, tedy začátkem 18 století. Tato problematika pak byla rozvíjena 

v různých částech světa postupně podle toho, jaká byla potřeba s tehdy 

moderními zbraněmi bojovat, válčit nebo se bránit. V dnešní době jsou s řešením 



 

11 
 

těchto problémů nejdále státy, které mají se zbraněmi největší zkušenosti a to 

jsou bezesporu státy jako USA či Izrael. V těchto zemích je drţení palných 

zbraní naprostou samozřejmostí a v USA toto mají dokonce zaneseno v deklaraci 

svobody. Je to dané také tím, ţe získat zbraň například v USA nebo Izraeli je 

velmi jednoduché. Zákony Izraele vyţadují k vlastnictví jakékoli střelné zbraně 

licenci, ta je však bez problémů k mání kaţdému dospělému, bezúhonnému 

občanu, který je schopen prokázat, ţe má výcvik se zbraní. (Izrael má povinný 

vojenský výcvik pro Ţidy obojího pohlaví). Ve Švýcarsku jsou zákony zhruba 

stejné jako v Izraeli a dostupnost zbraní srovnatelná s Amerikou. Ve Švýcarsku 

je oprávnění ke krátké zbrani dostupné kaţdému bezúhonnému zájemci. V 

polovině švýcarských kantonů (krajů) smějí drţitelé nosit svou zbraň skrytě. 

Mimo tuto svobodu vlastnictví je kaţdému bezúhonnému, bojeschopnému 

Švýcarovi vydána střelná zbraň, kterou musí mít doma, aby mohl plnit vojenskou 

povinnost. Pro 263 000 důstojníků a poddůstojníků je to poloautomatická pistole 

ráţe 9mm Parabellum, ať uţ Sig-Sauer P210 nebo jeho následovník, Sig-Sauer 

P220. Pro milióny švýcarských vojáků v záloze je to útočná puška STGW 90, 

schopná poloautomatické i plně automatické střelby. Po překročení věku 

vojenské povinnosti si tito „vyslouţilci“ smějí své zbraně odkoupit do osobního 

vlastnictví“ (Karásek 2007). Můţeme rovněţ říci, ţe střelečtí instruktoři v USA 

jsou největšími komerčními tvůrci  publikací, článků a autory literatury, či videa 

týkajícího se této problematiky. I v České republice je v současnosti několik 

instruktorů, kteří překládají či publikují literaturu týkající se sebeobrany se 

zbraní. Bohuţel jich je tolik, ţe by se lehko spočítaly na prstech jedné ruky a také 

odborné literatury, týkající se této problematiky je v současnosti u nás na trhu 

málo. Je to škoda, protoţe v ČR drţitelů zbrojních průkazů a zbraní neustále 

přibývá „K 31. prosinci 2011 bylo na území České republiky evidováno celkem 

311 667 drţitelů zbrojního průkazů a celkový počet legálně drţených zbraní 

v Česku, se přehoupl přes sedm set tisíc“ (Petra Dlouhá 2012). „Počty krátkých a 

dlouhých zbraní jsou v naší zemi přibliţně vyrovnané. Dlouhé zbraně, tedy pušky 

a brokovnice, se nacházejí hlavně v drţení myslivců, zatímco krátké zbraně, tedy 
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pistole a revolvery, preferují lidé zejména pro účely sebeobrany“ (Karásek 2007).  

Přestoţe získat legálním způsobem zbraň v ČR je oproti uvedeným státům 

sloţité, je z těchto čísel patrné, ţe zbraně si jiţ v naší společnosti vybudovali 

určitou pozici a lidé na ně nepohlíţejí jako na něco neobvyklého či divného.   

 

1.2 Zbraně a střelivo v paragrafech 

 

       Nový zákon O zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. lze povaţovat za 

přijatelný kompromis mezi dvěma krajními názory na zákonnou úpravu oblasti 

střelných zbraní a střeliva, tj. nepřiměřeně přísným restriktivním reţimem na 

straně jedné a příliš volným liberálním přístupem na straně druhé.  I přes řadu 

liberálních prvků zákon dále zpřísňuje podmínky pro drţení, nošení a 

přechovávání zbraní a obsahuje řadu represivních opatření, souvisejících se 

státním dozorem nad zbraněmi a střelivem. Vyšší nároky na odbornou 

způsobilost vlastníků a drţitelů registrovaných zbraní si vyţádají prohloubení 

nejen technických znalostí o zbraních a střelivu, ale i právního vědomí 

„ozbrojené“ civilní části společnosti. 

       Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu upravuje kategorie 

střelných zbraň /dále jen „zbraně“/ a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, 

drţení, nošení a pouţívání střelné zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti 

drţitelů zbraní nebo střeliva a provozování střelnic, provozování informačních 

systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon správy v oblasti zbraní a 

střeliva. 

       Dostupnost kterékoliv zbraně v současném zmodernizovaném světě 

propleteném ilegálním obchodováním se zbraněmi, internetem a organizovaným 

zločinem je na výsluní. Proto je důleţité se zmínit o tom, ţe zbraně a střelivo jsou 

z hlediska jejich potencionální nebezpečnosti pro společnost nebezpečné. 

Z pohledu lidského jedince se k těmto zbraním i vůči okolí musí drţitel dané 
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zbraně chovat co nejzodpovědněji tak, aby zbraň jako ochranná pomůcka 

člověka, nebyla zneuţita. 

       Tento zákon nám však nijak neřekne, v jakých situacích se můţeme svou 

legálně drţenou zbraní bránit. Policie ČR a další státní ozbrojené sloţky při 

pouţívání zbraně ve sluţbě jednají podle zákonů, které jim dávají k pouţívání 

zbraní jisté, předem určené pravomoci. Všichni ostatní lidé v ČR se při pouţití 

zbraně v sebeobraně musí řídit trestním zákoníkem č. 306/2009 Sb. a to podle 

paragrafů: 

§ 28 

Krajní nouze 

 

1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

2) Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě 

závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen 

je snášet. 

 

§ 29 

Nutná obrana 

 

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

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

2) Nejde o nutnou obranu, byla-li zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

(trestní zákoník č. 306/2009 Sb.)  

 

1.3 Bezpečnost 

 

       Téměř v kaţdé literatuře, týkající se pouţívání palných zbraní najdeme 

kapitolu bezpečnost. Většina bezpečnostních pravidel je ve všech literaturách 
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podobná či dokonce stejná. Bezpečnostní pravidla nejsou nikde v zákoně č. 

119/2002 Sb., O zbraních a střelivu uvedeny a proto si je kaţdá střelnice, nebo 

organizace tvoří sama. Nechá se říci, ţe základní pravidla bezpečnosti týkající se 

manipulace se zbraní najdeme v Závazném pokynu policejního prezidenta č. 

4/2009, příloha č. 4. Bezpečnostní pravidla. Jedná se o bezpečnostní pravidla 

pouţívání zbraní u Policie ČR. Tento pokyn je v celku rozsáhlý a věnuje se těmto 

tématům: 

 

 

 

Čl. 1 

Bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraní 

(1) Se zbraní manipulujte vţdy jako s nabitou. 

(2) Bezpečné nabití zbraně (před sluţbou)  

(3) Bezpečné vybití zbraně (po sluţbě)  

(4) Zbraní miřte vţdy pouze do bezpečného prostoru. 

(5) Bezpečným prostorem pro potřeby tohoto závazného pokynu se rozumí: 

(6) Je zakázáno manipulovat se zbraní pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných látek. 

 

Čl. 2 

Bezpečnostní kontrola zbraně při výcviku 

       Před zahájením manipulace se zbraní a po ukončení manipulace se zbraní 

proveďte bezpečné vybití zbraně podle pokynů instruktora takto: 

1. miřte zbraní do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť podél rámu 

zbraně, 

2. vyjměte zásobník ze zbraně a uloţte mimo zbraň, 

3. dvakrát stáhněte závěr do zadní polohy, popř. jej v této poloze zajistěte, 

4. pohledem do výhozního okénka zkontrolujte, zda je nábojová komora a 

zásobníková šachta prázdná; pokud se zde nachází náboj, vyjměte jej, 
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5. spusťte závěr do přední polohy, 

6. za stálého míření do bezpečného prostoru stiskněte spoušť, 

7. uloţte zbraň do pouzdra bez zásobníku ve zbrani, 

8. pokud se v zásobnících nachází náboje, všechny vyjměte a odloţte mimo 

zbraň, poté zásobníky předloţte ke kontrole, 

 

Čl. 3 

Bezpečnostní pravidla pro ostré střelby 

      Bezpečnostní pravidla pro ostré střelby: 

a) v prostoru střelnice jste povinni se řídit pokyny řídícího střeleb, 

b) v prostoru střelnice jste povinni dodrţovat provozní řád střelnice, 

c) před zahájením a po ukončení střeleb proveďte vţdy, na pokyn řídícího střeleb 

nebo cvičení, bezpečnostní kontrolu zbraně (čl. 2), zda je vybitá, 

d) při manipulaci se zbraní jste povinni dodrţovat bezpečnostní pravidla pro 

manipulaci se zbraní (čl. 1), 

e) ostré střelby lze provádět výhradně v předepsané výstroji a s předepsanou 

výzbrojí, 

f) ostré střelby lze provádět výhradně se sluchátkovými chrániči sluchu 

a ochrannými brýlemi v ochranné poloze, 

g) ochrannými brýlemi se pro účely tohoto pokynu rozumí brýle, které těsně 

přiléhají 

k hlavě horní částí brýlí a svým tvarem umoţňují ochranu zraku zepředu i z 

boku, 

jakoţ i účelné nasazení a pouţití chráničů sluchu, 

h) prst se klade na spoušť aţ při míření na terč; pokud zbraň směřuje mimo terč, 

nebo je s ní manipulováno, prst je mimo spoušť nataţen podél rámu zbraně, 

i) je zakázáno nabíjet zbraň nebo zasouvat do zbraně zásobník bez pokynu 

řídícího střeleb nebo cvičení, 

j) je zakázáno mířit zbraní na osoby nebo mimo vymezený prostor střelby, 

k) je zakázáno manipulovat se zbraní nebo ji vytahovat z pouzdra mimo prostory 



 

16 
 

určené řídícím střeleb nebo cvičení, 

l) na místě určeném k čištění zbraní je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv 

střelivem, 

m) je zakázáno střílet z poškozených zbraní nebo závadným či jiným neţ 

předepsaným střelivem, 

n) je zakázáno zahájit nebo vést střelbu v zakázaném směru střelby nebo po 

povelu k zastavení střelby, 

o) je zakázáno odkládat zbraň nebo předávat zbraň jiné osobě bez povelu řídícího 

střeleb nebo cvičení, 

p) je zakázáno zúčastnit se ostrých střeleb pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných látek, 

q) je zakázáno pohybovat se mimo určený prostor.  

(Příloha č. 4 k ZPPP č. 4/2009) 

 

       Jak je vidět tento dokument je velmi obšírný a zaobírá se všemi aspekty 

bezpečnosti pouţívání palných zbraní. Tyto pravidla jsou však velmi teoretická a 

téměř nic z nich se netýká pouţívání zbraní v kaţdodenním ţivotě. Velmi 

zajímavě na tuto věc nahlíţí Vladimír Havel (1995), který bezpečnou manipulaci 

se zbraní oprostil od veškerých pouček jak se chovat na střelnici a zaměřil se na 

zjednodušení pravidel pouţitelných v reálných situacích. 

1. Zbraň je absolutně smrtící předmět 

2. Zbraň je vţdy nabitá! Chovej se podle toho. Pokaţdé, kdyţ vezmeš zbraň do 

ruky, přesvědč se o jejím nenabitém stavu. 

3. Nikdy nemiř na člověka nebo zvíře, pokud ho nechceš usmrtit 

4. I kdyţ jsi majitelem ujištěn, ţe jeho zbraň není nabitá, pokud ji vezmeš do 

ruky – přesvědč se o tom sám 

5. Jakákoli manipulace se střenou zbraní se provádí v takovém směru, aby i při 

náhodném výstřelu nemohla vzniknout ţádná škoda. To platí i pro suchý trénink! 

6. Nerozebrané zbrani se nikdy nedívej do hlavně (Havel, 1995, s. 43) 
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1.4 Manipulace se zbraní  

 

        Jedni z českých autorů publikací týkajících se obrany s palnou zbraní jsou 

Pavel Černý a Michal Goetz (2004), kteří společně vydali knihu Manuál obranné 

střelby. V této knize dávají návod na to, jak si vybrat zbraň pro sebeobranu, co 

s ní trénovat a jaké dodrţovat taktické postupy. Celý výcvik obranné střelby 

rozdělily do tří fází: 

 

Fáze 1.  

Zahrnuje osvojení si bezpečnostních zásad, základní ovládání a manipulaci se 

zbraní. Nezbytné dovednosti pro mířenou střelbu, se soustředěním se na obraz 

mířidel a správné spouštění zbraně. Také zde podotýká, ţe tato fáze je velice 

důleţitá, protoţe při jejím přeskočení či urychlení nedojde k vybudování 

základních návyků mířené střelby, coţ je základ pro jakékoli další pouţívání 

zbraně.  

 

Fáze 2 

Ve druhé fázi se jiţ soustředí na nácvik základních technik jako je tasení, rychlé 

nabití zbraně, střelba z různých pozic, opakovaný výstřel, přenášení střelby či 

přebíjení zbraně. Dále pokračují se sloţitějšími tématy, jako je střelba za pohybu 

a na pohyblivé terče, střelba s vyuţitím krytů. Tato fáze vrcholí střelbou za 

ztíţených podmínek, jako je fyzická či psychická námaha a má získané 

dovednosti fixovat do naučených vzorců. Celou tuto škálu střeleckých technik 

zde nazývají jako dynamická střelba. Některé z těchto technik jsou vyuţívány i 

ve sportovní střelbě IPSC či IDPA. V závěru nácviku této fáze se projevují dva 

směry a to sportovní a bojový. Moţnost přepínání boj/sport v různých 

podmínkách je opakovaně diskutován a kaţdý ho musí zváţit sám. 
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Fáze 3  

V obou předchozích fázích došlo k osvojení technik obranné střelby, ale stále zde 

chybí pro nácvik skutečných situací to hlavní – reálný soupeř. V předchozím 

výcviku se střelci potýkají s časem, fyzickou zátěţí a dalšími stresovými faktory, 

ale ve fázi 3 přistupuje komplikace spočívající v tom, ţe při konfrontaci můţe 

svou akci provést ten druhý rychleji, lépe a hlavně v pravý okamţik. V této fázi 

se autoři zaměřují na psychickou přípravu a vlastně zde popisují celý vznik, 

průběh a ukončení konfliktní situace. V této fázi také seznamují čitatele s účinky 

střeliva na lidský organismus a uvádějí moţnosti vyuţívání balistické ochrany. 

Zároveň zde uvádějí, ţe střelec, který dosáhl třetí fáze výcviku, musí být natolik 

zkušený, aby mohl začít i se sloţitějšími střeleckými technikami, jako je střelba 

za sníţené viditelnosti, příprava na střelbu po zranění, pohyb v zástavbě 

s očekáváním útočníka apod. Vrcholem této fáze je integrace všech sloţek 

přípravy do jednoho funkčního celku a k tomu jsou vyuţívány modelové situace. 

Nejčastěji modelové střetnutí s paintbalovými nebo airsoftovými zbraněmi, 

případně FX municí a vloţnými systémy do pravých zbraní. Důleţité je vytvořit 

takové podmínky, aby byla co největší podobnost s reálnou situací. Konečným 

cílem 3 fáze je, aby se nabyté znalosti a postupy staly součástí ţivota a byly tak 

skutečně pouţitelné v reálných situacích. 

 

       Trochu jinak k celé problematice obrany se střelnou zbraní přistupuje 

Vladimír Havel (1995) v knize Defenzivní střelba. Ten dělí nácvik obranné 

střelby na teoretickou část, kde se zaměřuje na taktické chování před a během 

napadení a na praktickou, kde na několika stranách popisuje celý nácvik 

základních dovedností se zbraní, jako je drţení, spouštění či střelecký postoj. 

Všechny tyto dovednosti dal do tří kapitol. 

 

1. Držení zbraně – zde popisuje správný obouručný úchop zbraně takto „ Zbraň 

je rukou pevně, ale ne křečovitě drţena. Palec ji musí také pevně drţet. Spoušť 

tiskneme prvním článkem ukazováčku. Hlavně u malých zbraní je nebezpečí, ţe 
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ukazováček tiskne spoušť aţ druhým článkem, coţ vede ke strţení zbraně do 

strany. Druhá, nestřílející ruka, pomáhá v drţení zbraně objetím střelecké ruky. I 

zde platí, objetí musí být pevné, ale ne křečovité a palec musí také napomáhat 

pevnému uchopení.“ (Havel, 1995, s. 45). V tomto mají jiný názor výše uvedení 

Černý s Goetzem (2004) a to zejména v pouţití palců při obouručném drţení, 

kteří ho popisují následovně „Zbraň uchopíme silnou rukou co nejvýše na 

rukojeti. Toho nejlépe dosáhneme tak, ţe slabou rukou uchopíme zbraň shora za 

závěr. Předloktí silné ruky je rovnoběţně se zemí, prsty volně nataţeny a palec 

odtáhnut tak, aby prsty a palec při pohledu shora tvořily písmeno U. Do takto 

připravené ruky nyní zasadíme zbraň. Závěr by měl být v ose předloktí. Zbraň 

slabou rukou co nejvíce zatlačíme do prohlubně mezi palcem a ukazovákem silné 

ruky. Prsty pak dokončí sevření. Důleţité je cítit, ţe ruka drţí zbraň co nejvýše 

k ose hlavně, tj. ţe nevzniká ani sebemenší mezera mezi zadní části rámu (tzv. 

ostruhou) a hřbetem ruky. Palec silné ruky směřuje volně vpřed (lehce vzhůru), 

na zbrani je jen poloţený. Ukazovák je zcela volný. Nyní přiloţíme slabou ruku. 

Dlaň se pokládá na místo mezi prsty a dlaň ruky silné. Prsty slabé ruky poloţíme 

do mezer mezi prsty ruky silné a co nejvýše pod lučík. Palec slabé ruky je volně 

nataţen dopředu. Tvoří podloţku pro palec ruky silné. Obvyklý poměr síly 

silná/slabá je 50/50. Drţení má být pevné, ale ne křečovité. Někteří střelci 

nechávají palec silné ruky volně nataţený, ale pokrčí ho podél rukojeti. Tím ho 

také zapojí do úchopu. Slabou ruku pak přiloţí obdobně symetrickému drţení, 

palec však opět pokrčí a zkříţí s palcem ruky silné. I tento způsob je někdy 

pouţíván, ale mnozí se shodují na tom, ţe jde o oslabenější drţení.“ (Černý, 

Goetz, 2004, s. 43). O problematice obouručného úchopu zbraně hovoří i 

publikace Základy střelecké přípravy pro policisty od tvůrců Baláţ, Blaška, 

Bouřa, Dočkal, Hlaváček, Kratochvíl (1998), kde je drţení zbraně popisováno 

velmi podobným způsobem jako v Manuálu obrané střelby. Je zde navíc popsáno 

několik nejčastějších chyb, ke kterým při nácviku správného úchopu zbraně 

dochází. 
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2. Tažení zbraně – Zde Havel popisuje jakým způsobem trénovat tasení, 

zároveň dává základní rady k výcviku. V této kapitole je popsána zevrubně i 

ostatní manipulace jako spouštění, střelecký postoj, jak správným drţením 

redukovat zpětný ráz atd. Černý a Goetz dávají těmto dovednostem větší prostor 

a kaţdé zvlášť se věnují v samostatné kapitole.  Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, 

Hlaváček, Kratochvíl, ve své publikaci Základy střelecké přípravy pro policisty 

(1998) rovněţ přiřadili kaţdé s těchto dovedností větší důleţitost a kaţdé 

věnovali samostatnou kapitolu. 

3. Trénink základního postoje s tažením zbraně – v této kapitole se autor 

věnuje spíše doporučením jak postoj trénovat, jak se v něm přemisťovat a jakých 

výsledků by měl dosáhnout, zatímco konkrétní vysvětlení samotného postoje, 

pohybu a principů tasení chybí. Na rozdíl od Havla K. Benamane, ve své knize 

Průvodce praktickou střelbou (1992) popisuje tasení velmi detailně. „Tasení se 

rozděluje na pět fází. Ty pochopitelně v akci splývají v jeden pohyb od vytaţení 

pistole z pouzdra aţ po Weaver Stance.  

1. Preferovanou rukou uchopím zbraň za paţbu a volnou ruku vysuneme 

pokrčenou 25 – 30 cm před tělo. Palec ruky svírající zbraň poloţíme na pojistku, 

ale zatím neodjišťujeme. Ukazovák spočívá na holsteru v místě spouště. 

2. Zbraň vytahujeme z pouzdra vertikálně, pojistka je stále ve stavu zajištěno, 

ukazovák je v poloze podél hlavně , nikoli na spoušti. 

3. Zbraň se nachází v polovině dráhy mezi holstrem a volnou rukou. V tomto 

okamţiku stiskneme pojistku do polohy odjištěno, ukazovák zůstává stále podél 

hlavně, oči stále sledují terč. 

4. Ruce se spojují a zbraň drţíme obouruč. 

5. Zvedáme zbraň do výše očí a vytváříme tak sight picture, tj. čáru hledí – 

muška – terč. Sevřeme zbraň, čímţ dosáhneme stejnorozměrné rozloţení sil a 

můţeme stisknout spoušť. (Benamane, 1992, s. 32) 

 

      Zde je velmi solidně popsáno tasení ve sportovní praktické střelbě, ale 

některé návyky nejsou vhodné pro praktickou sebeobranu.  Černý s Getzem, 
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(2004), se touto problematikou zabývají ještě hlouběji. Rozebírají zde tasení 

z neskrytě nošené zbraně, ze skrytě nošené zbraně a z ledvinky na pistoli. Tasení 

rozdělili do tří základních fází. V první fázi popisují jakým způsobem 

nahmátnout a uchopit zbraň v pouzdře a jakou činnost při tomto vykonává 

nestřílející ruka. V tom se shodují s Benamanem, a uvádějí, ţe má být před 

středem břicha, zhruba na úrovni ţaludku. Ve druhé fázi začíná vytaţení zbraně 

z pouzdra a prudké sklopení lokte silné ruky dolů, čímţ se silná ruka dostane 

vysoko aţ k prsnímu svalu a zde se k drţení přidává i druhá, slabá ruka. Ve třetí 

fázi se dokončí obouručný úchop zbraně a zbraň je navedena přes pohotovostní 

polohu vytrčením vpřed přímo na cíl. 

 

       K problematice obrany a vůbec pouţívání střelné zbraně bylo u nás natočeno 

i několik instruktáţních videí, avšak mnoho z nich se nikdy nedostalo mezi 

veřejnost, jelikoţ jejich tvůrcem bylo Ministerstvo vnitra a bylo určeno pouze 

pro vnitřní potřebu policie. Naposledy vydalo VPŠ MV Brno v roce 2011 

instruktáţní video pro nově nastupující policisty, které by jim mělo ukázat 

základní manipulaci se zbraní. Zde je do jednotlivých kapitol rozdělena základní 

manipulace: drţení, tasení, nabíjení, odstranění závad atd. Přesto, ţe se jedná o 

video slouţící k nácviku profesní sebeobrany, nácvik základní manipulace se 

zbraní je velmi podobný s klasickou obrannou střelbou. Některé dovednosti jsou 

zde vysvětlovány odlišným způsobem, jak je popisuje Manuál obranné střelby. 

(Černý a Getz 2004). Například ve videu je instruktorem popisován základní 

střelecký postoj následovně „Postoj je stabilní, kolena mírně pokrčena, těţiště je 

sníţené. Ramena jsou před kyčlemi, hlava je na místě. Zbraň se umístí do úrovně 

hlavy. Tělo je čelně k cíly, zbraň navádíme po přímce. Obě ruce jsou nataţené.“  

(VPŠ MV Brno 2011). Zatímco autoři Manuálu obranné střelby popisují základní 

střelecký postoj trochu jinak a to zejména pozici trupu a rukou. „Trup je zpříma, 

ramena jsou nad patami. Silná ruka je narovnána za zbraní, tvoří takříkajíc 

„paţbu“ zbraně. To má vliv na snadnější kontrolu zpětného rázu. Slabá ruka je 

mírně pokrčená. Zatahuje zbraň zpět do ramene, proti narovnané silné ruce. Tím 
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poskytuje moţnost nekřečovitého sevření silnou rukou, coţ podporuje nezávislou 

práci ukazováku na spoušti“ (Černý a Getz 2004, s. 46 a 47). K tomuto 

vysvětlení základního postoje se přiklání ve své knize Průvodce praktickou 

střelbou i Benamane (1992), který rovněţ upřednostňuje postoj Weawer a ţádné 

další typy postojů neuvádí. Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, Hlaváček, Kratochvíl 

(1998), v publikaci Základy střelecké přípravy pro policisty vycházejí ze tří 

základních postojů a to čelní postoj, tak zvané A, Weawer postoj a kombinace 

obou dvou postojů, kde nohy jsou v poloze jako při Weaweru a postavení horní 

poloviny těla vychází z čelního postoje, neboli A.  

 

 

1.3 Střelecké dovednosti  

 

        Soubor těchto dovedností je kaţdým autorem uváděn pod jiným názvem 

nebo kapitolou. U Černého s Goetzem je najdeme ve druhé fázi výcviku, kde 

popisují jakým způsobem provádět opakovaný výstřel, přenášení střelby různými 

směry, střelba z krytu, za ztíţených podmínek či po fyzické zátěţi, u Havla pod 

kapitolou Úvod do defenzivní střelby, kde se zabývá rovněţ tuplovaným, neboli 

dvojitým výstřelem, střelbou různými směry, výstřelem od boku a tréninkem 

základního postoje s taţením zbraně. U skupiny tvůrců Baláţ, Blaška, Bouřa, 

Dočkal, Hlaváček, Kratochvíl (1998) nalezneme tyto dovednosti pod kapitolou 

Střelecké techniky. 

 

       Havel (1995) se v této kapitole věnuje pouze střelecké poloze vstoje a to buď 

s obouručným drţením zbraně, anebo jednoručním, při střelbě od boku. 

V Manuálu obranné střelby (Černý,  Goetz, 2004) je střelbě z různých poloh 

věnována celá kapitola pod názvem Střelba v různých pozicích. Autoři zde 

doslovně píší, ţe „Pro úplnou technickou přípravu na sebeobrannou situaci 

nevystačíme pouze se základním postojem. Dynamická změna poloh je jedním 

z nejúčinnějších taktických prvků“ (Černý, Goetz, 2004, s. 86).  Věnují se zde 
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polohám v kleče a to přímému kleku, vyčkávacímu kleku a stranovému kleku. 

Dále polohám v lehu, kde uvádí, ţe tato poloha není v sebeobranných situacích 

moc obvyklá a pouţívá se v místech moţného krytí za nízkými kryty anebo 

v otevřeném terénu, kde není moţnost vyuţití ţádného krytu. Dále se zde 

obšírněji věnují lehu na zádech, o kterém píší, ţe rozděluje experty obranné 

střelby na dvě skupiny. Jedni, kteří tvrdí, ţe je výhodná z hlediska své 

překvapivosti a ti druzí zas tvrdí, ţe kdo si toto myslí je naivní.  Autoři zde však 

píší, ţe na tuto polohu by se nemělo při výcviky zapomínat, jelikoţ je to poloha, 

do které se velmi snadno můţeme dostat po odstrčení protivníkem, či 

zakopnutím o předmět mimo zorné pole. Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, 

Hlaváček, Kratochvíl (1998) v publikaci Základy střelecké přípravy pro policisty 

se rovněţ věnují různým střeleckým polohám a uvádí, ţe při střeleckém střetnutí 

mohou vzniknout situace, kdy je nezbytné pouţít zbraň v jiných polohách neţ je 

základní postoj. Popisují zde polohu přímý klek a vyčkávací klek. V jejich 

popisu se takřka shodují s Černým a Goetzem. Dále popisují polohu vsedě, vleţe 

na břiše a vleţe na zádech. Těmto polohám věnují autoři velikou pozornost a 

popisují zde, především u polohy vleţe na zádech, ţe je tato poloha výhodná při 

rychlém uniku ze smrtící zóny a při snaze o přesný zásah na větší vzdálenost. 

Zároveň zde vysvětlují dvě varianty zaujetí této polohy.  

 

„1. policista se z Weawer postoje sníţí pokrčením v obou kolenou a sedá si za 

patu své zadní nohy 

2. policista se z Weaver postoje úkrokem zkřiţmo zadní nohou za patu přední 

nohy dostává do polohy vleţe na zádech, při dopadu na zem je brada přitisknuta 

na prsa.“ (Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, Hlaváček, Kratochvíl, 1998, s. 52) 

 

       Další dovedností, která do této kapitoly dozajista patří, je střelba různými 

směry. V Manuálu obranné střelby je celá problematika rozpracována do dvou 

základních kapitol a to přenášení střelby na blízké a vzdálené terče a přenášení 

střelby na cíle v různých úhlech. Zde autoři píší „Úhel postavení cílů je menší 
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neţ 90 stupňů. Přenesení střelby provedeme pouze rotací trupu bez změny 

postavení nohou, Při úhlu větším jak 90 stupňů je uţ nutná změna postoje“ 

(Černý, Goetz, 2004, s. 81).  Havel se ve své knize Defenzivní střelba (1995) 

rovněţ věnuje střelbě na terče v různých úhlech a popisuje je takto „ V této 

pozici máme moţnost měnit směr střelby od středu cca 50 stupňů na obě strany, 

aniţ by se měnila pozice nohou. Podle tělesné dispozice je moţné v tomto postoji 

otočení trupu aţ do 90 stupňů na obě strany“ (Havel, 1995, s. 46). Manuál obrané 

střelby se v této kapitole také věnuje obratům se změnou pozice nohou a to o 90 

a 180 stupňů. Vše je doprovázeno fotodokumentací. Benamane v Průvodci 

praktickou střelbou (1992) velmi zevrubně popisuje otočky o 180 stupňů a o 90 

stupňů doleva i doprava a s výkladem Černého a Goetze se téměř shoduje.  

V Základní střelecké přípravě pro policisty tvůrců Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, 

Hlaváček, Kratochvíl (1998), je obratům a pohybu se zbraní rovněţ věnována 

samostatná kapitola a autoři je popisují podobným způsobem jako ostatní. 

Zároveň zde rozebírají problematiku obratu s nataţenými a pokrčenými paţemi 

svírajícími zbraň. Zde píší, ţe výhodou při obratu s nataţenýma rukama je 

jednoduchost, jde pouze o rotační pohyb při obratu. Naopak nevýhody této 

varianty jsou obtíţné zvládnutí úhlové rychlosti a ve stísněném prostoru 

nebezpečí nárazu zbraně do překáţky.  

 

       Střelba s vyuţitím krytů je u všech autorů literatury týkající se obranné 

střelby uznávaná taktická dovednost, která by při výcviku defenzivní střelby 

nikdy neměla chybět. Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, Hlaváček, Kratochvíl (1998) 

dělí kryty na dvě základní skupiny a to kryty a úkryty. 

 

„Kryty – jsou takové předměty, kterými protivníkova střela nemůţe proniknout,          

nebo jimiţ pronikne stěţí, chrání tedy před účinkem střel. 

Úkryty – jsou takové předměty, které poskytují úkryt před zrakem protivníka, 

ale nechrání před účinkem střel.“ (Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, 

Hlaváček, Kratochvíl, 1998, s. 61) 
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       Autoři zde také uvádějí taktické rady při střelbě zpoza krytu. Jednou z rad při 

střelbě ze slabé strany je, ţe střelec spouští svou slabou rukou a můţe vyuţívat 

kryt jako opory. V případě nízké úrovně vycvičenosti střelce uvádějí i moţnost 

střelby silnou rukou ze slabé strany. Oproti tomu Černý a Goetz (2004) uvádějí, 

ţe střelec by měl zaujmout polohu nejméně 1 – 1,5 m za krytem, kvůli moţnosti 

lepší manipulace se zbraní v krytu a zároveň kvůli lepší poloze při náhlém 

napadení krytu. Kryt nikdy nevyuţíváme jako oporu, jelikoţ zde hrozí přesáhnutí 

ústí zbraně přes okraj krytu a prozrazení pozice, či dokonce odzbrojení 

útočníkem stojícím přímo za krytem. Havel (1995) se střelbě zpoza krytu rovněţ 

věnuje a shodně uvádí, ţe je to asi nejdůleţitější taktický prvek při obranné 

střelbě. Doporučuje střelcům, při mířené střelbě z krytu, vyuţít ji jako oporu, ale 

při rychlých dvojstřelech varuje před moţností odskakování zbraně a proto 

v tomto případě oporu nedoporučuje.   

 

       Baláţ, Blaška, Bouřa, Dočkal, Hlaváček, Kratochvíl (1998) mají 

problematiku střelby zpoza krytu rozpracovanou do detailů a shodně s Černým a 

Goetzem (2004) dělí kryty do tří skupin. Vysoké, střední a nízké. Při střelbě 

z krytu, v jakékoli poloze, doporučují zaujmout správnou střeleckou pozici a 

teprve poté se zamířenou zbraní v předpokládaném směru střelby, srovnanými 

mířidly a kohoutem v napjatém stavu provést vyklonění a zaměření cíle. V tomto 

případě je totiţ střelec schopen téměř okamţitě po vyklonění z krytu provést 

mířený výstřel pouze s drobnou úpravou odchylky mířidel.  

 

        Při střelbě ze středních krytů, je shodně všemi autory uváděna poloha vkleče 

nebo vleţe.  Při poloze vkleče je hovořeno vţdy jen o kleku na jednom koleni a 

to vţdy na koleni, které je na stejné straně krytu, ze které střílíme. Jedná se 

vlastně o klasickou polohu vkleče na jednom koleni a autoři vysvětlují, ţe kdyţ 

klekneme na kolena obě, bude problematické rychle se z polohy zvednout a 

provést přemístění. Podíváme li se však na sportovní střelce IPSC, zjistíme, ţe 
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polohu vkleče na obou kolenou při střelbě z pozakrytu hojně vyuţívají a 

rozhodně nikdo nemá problémy s opětovným postavením a přemístěním. U této 

polohy odpadá zdlouhavá úprava pozice nohou při střelbě z jedné a následně 

z druhé strany krytu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, ţe jsem se doposavad při 

výcviku nesešel s nikým, komu by dělalo problémy zaujmout tuto pozici, nebo se 

z ní rychle postavit.  
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2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

Cíl: 

Cílem této práce je vytvořit výukové materiály pro pouţívání a nácvik krátké 

palné zbraně v sebeobranných situacích. 

 

Úkoly: 

1. Zhodnotit a vybrat dovednosti důleţité pro správné a bezpečné ovládání krátké 

palné zbraně. 

2. Vypracovat písemné podklady pro výcvik se zbraní  

3. Natočit a sestříhat výukové DVD odpovídající svým obsahem a strukturou 

písemné části této práce. 
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3. METODIKA 

 

3.1 Použité metody sběru dat 

1. Vlastní zkušenosti a sedmiletá praxe ve výcviku obranné střelby 

2. Účast na kurzech a školeních taktiky a pouţívání palných zbraní 

3. Studium literatury 

4. Studium videozáznamů 

 

3.2 Použité metody analýzy 

1. expertní posuzování 

2. věcná analýza 

3. interpretativní kvalitativní analýza 

 

3.3 Syntéza poznatků 

1. vypracování souboru základních znalostí a dovedností s palnou zbraní na 

základě analyzovaných zdrojů.  

2. vytvoření výukového DVD na základě analyzovaných zdrojů 
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4. VÝSLEDKY PRÁCE – písemná část výukového materiálu 

 

4.1 Přiměřená obrana 

 

       Velmi často vyslovovanou otázkou je přiměřená obrana. Tato hranice je 

velmi tenká a co člověk to jiný názor. Přiměřenou obranu si stále mnoho lidí 

představuje tak, ţe kdyţ na nás někdo vytáhne nůţ, musíme rychle taky nějaký 

sehnat, protoţe pouţijete-li na obranu svou legálně drţenou zbraň, jiţ jsme se 

bránili nepřiměřeně a budeme mít problémy se zákonem. Toto je ale veliký omyl. 

Vţdyť přeci nevíme jak silný je útočník. Nevíme, zda není trénovaný v boji 

s noţem. A ve chvíli napadení, kdy nám vyletí adrenalin, zrychlí se tep a 

přijdeme téměř o veškerou jemnou motoriku, zkoušejme, zda jsme lepší 

bojovníci neţ útočník. Vezměme si například mladou dívku přepadenou v parku 

dvěma mladíky. Teď uvaţujme, jakým způsobem je dívka schopna se ubránit. 

Pokud to nebude mistryně světa v úpolových sportech, tak to holýma rukama asi 

nepůjde. Bude tedy muset pouţít nějaký technický prostředek, který udělá její 

obranu silnější. V úvahu přicházejí různé slzotvorné prostředky, elektrické 

paralizery, obušky, chladné zbraně a v neposlední řadě palné zbraně. Za svůj 

ţivot jsem měl jiţ tu příleţitost a mnoho z uvedených technických prostředků 

jsem vyzkoušel i na vlastní kůţi a s udivením jsem zjistil, jak například pouţití 

některých slzotvorných sprejů či elektrických paralizerů můţe být neúčinné. 

Dostáváme se tedy k chladným zbraním. Ty jsem díky bohu na svém těle 

doposud nevyzkoušel, ale měl jsem moţnost shlédnout materiály týkající se 

útoku i obrany těmito prostředky. Co si budeme povídat. Kdo z nás bude u sebe 

nosit na obranu nůţ jako krokodýl Dundee anebo po večerech trénovat 

s přítelkyní boj s teleskopickým obuškem. Tím nechci říci, ţe jsou tyto zbraně 

k sebeobraně nevhodné, ale při jejich pouţívání musí člověk stejně do blízkého 

kontaktu s protivníkem a zároveň je zde kladen velký důraz na fyzický a 

psychický stav jejich uţivatele. Tím se dostáváme k palným zbraním. Jestliţe 

námi uvedená dívka bude ozbrojena palnou zbraní, bude ji mít správně 

umístěnou na těle (rychlí přístup a pouţití) má velikou šanci, ţe se i dvěma 
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útočníkům ubrání. Totiţ asi i hloupému dojde, ţe střela od slabé dívky bude 

stejně rychlá a účinná jako od silného muţe. Zbraň jako taková má i druhý 

opomíjený efekt a to varovný a zastrašovací. V situaci, kdy na dívku vyskočí naši 

útočníci a náhle uvidí, ţe na ně míří zbraň, asi rychle přehodnotí situaci a 

rozhodně jejich psychická převaha v konfliktu bude smazána. Pokud by zbraň 

v ruce zapůsobila tímto efektem, nemusí k celému napadení dojít a vše bude 

vyřešeno v prekonflitní části útoku. I padouši totiţ poslouchají pozorněji, kdyţ na 

ně někdo míří.  

 

       Podíváme li se do trestního zákoníku na § 29 Nutná obrana, který by nám 

měl s hranicí přiměřené obrany pomoci: 

 

 

§ 29  

Nutná obrana 

 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. 

(trestní zákoník č. 306/2009 Sb.)  

 

 

      Zjistíte, ţe se mluví o zcela zjevně nepřiměřené obraně způsobu útoku, ale co 

to vlastně znamená, není úplně jasné. Celá společnost se neustále vyvíjí a také i 

názor na přiměřenost obrany. Toho je dobrý příklad udělení milosti prezidenta 

Václava Klauze myslivci Karlu Baštovi, kdyţ v loňském roce při střelbě na 

vozidlo pachatelů opakovaných krádeţí na jeho pozemku poškodil jednomu 

z nich zrak. Jak tedy bylo řečeno, ţádná přesná formulace přiměřené obrany není 

a proto si ji představte takto:  
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       „Obrana, kterou jste schopni odvrátit přímo hrozící nebo trvající útok na Vás 

nebo jinou osobu, takovým způsobem, který je nezbytný k tomu, abyste se 

ubránili.“  

 

4.2 Výběr zbraně 

 

       Za dlouhá léta své existence si krátká palná zbraň našla své pevné místo. Její 

základní určení je defenzivní. Situace, pro které je krátká zbraň určena, vyţaduje 

jednoduché, pohotové ovládání, pokud moţno i jednou rukou a ve stísněných 

prostorách, rychlé opakování výstřelů a která má vysokou funkční spolehlivost. 

To jsou poţadavky, které jsou kladeny na moderní sebeobrannou krátkou zbraň. 

Za dvě hlavní kategorie krátkých palných zbraní pro sebeobranu můţeme 

povaţovat pistole a revolvery. Obě tyto kategorie mají svá specifika, výhody a 

nevýhody, které je třeba zohlednit při rozhodování, pro jaký účel bude daná 

zbraň určena. 

       Při výběru zbraně, by si kaţdý měl nejprve poloţit otázku, k jakému účelu 

mu bude zbraň slouţit, co od ní očekává a teprve poté se rozhodnout pro určitý 

typ.  Někdo potřebuje zbraň pro výkon povolání, či ochranu osob a někdo jiný 

zas pro sportovní střelbu nebo sběratelské účely. Je zcela jasné, ţe kaţdý z těchto 

uţivatelů bude mít na zbraň úplně jiné poţadavky. Člověk, který si pořídí zbraň 

na ochranu osob, bude zřejmě vyţadovat, aby byla zbraň malá, lehká a snadno se 

nosila v pouzdře ukrytém na těle. Oproti tomu uţivatele, který si zbraň pořídí na 

sportovní mířenou střelbu, bude spíše zajímat její maximální přesnost a odladění 

spoušťového mechanismu, neţ to, jak ji bude ukládat do pouzdra a jestli nebude 

dělat boule při nošení pod oděvem. Chcete-li zbraň k sebeobraně, vyhlédněte si 

takovou, která je malá, lehká, nenápadná, neleskne se na světle, a dá se snadno a 

pohodlně nosit při kaţdodenních činnostech. 

 



 

32 
 

       Také je velmi důleţité, aby nám co nejlépe sedla do ruky. Kaţdý má jinak 

velkou dlaň, nebo dlouhé prsty a ve chvíli kdy nejsme schopni dosáhnout 

ukazovákem na spoušť, zvolíme si raději menší model. Také musíme pohodlně 

dosáhnout na ostatní ovládací prvky zbraně, jako jsou záchyt závěru a vypouštění 

zásobníku. Je totiţ špatně, kdyţ při manipulaci musíme neustále měnit úchop jen 

proto, ţe je naše zbraň velká anebo nemá ergonomicky rozloţené ovládání. 

V současné době se pouţívají dva základní typy krátkých zbraní. Jsou to 

revolvery a pistole. 

 

4.2.1 Revolver 

 

       Největší výhodou moderního revolveru je jeho spolehlivost, prakticky 

nepřichází v úvahu selhání při výstřelu vinou zbraně. Je to především díky 

mechanickému principu funkce revolveru. Pokud dojde k jakékoli závadě na 

střelivu, stačí opět stisknout spoušť a není třeba se zabývat sloţitým 

odstraňováním závady. Velkou předností revolverů je jejich bezpečnost, pádová 

jistota a pohotovost k výstřelu. Revolver je rovněţ bezpečný pro nošení, neboť 

jeho konstrukce nevyţaduje ţádnou manuální pojistku, která sniţuje pohotovost 

zbraně ke střelbě. Mechanické otáčení nábojového válce mezi jednotlivými 

výstřely není závislé na druhu střely a laboraci pouţitého náboje. To umoţňuje 

bezproblémové pouţití nábojů s různými tvary střel (včetně střel speciálních) a 

různou výkonností prachové náplně. 

 

       Nedostatky revolveru oproti pistoli je především jeho hmotnost a velikost. 

Největším problémem u revolverů je omezená kapacita nábojového válce oproti 

pistolím s dvouřadým zásobníkem. Kapacita nábojového válce je zhruba 

poloviční oproti kapacitě zásobníku moderní pistole. Odstraňování prázdných 

nábojnic po výstřelu je sloţitější a obtíţné je i znovu nabití nábojového válce. To 

je většinou řešeno pouţitím různých druhů rychlonabíječů, ale i přesto se 

rychlost nedá srovnávat se znovu nabitím pistole. Tím pádem obsluha a efektivní 
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pouţití revolveru vyţaduje také náročnější trénink na kvalitní zvládnutí 

základních dovedností. 

           zdroj: internet (http://www.strelnicepraha.cz) 

 

                               obrázek č. 1 - revolver 

Skládají se z několika hlavních částí a to:  

1) rám revolveru – je buď pevný nebo dělený, při přebíjení se musí dělený rám 

zlomit, aby bylo moţno dostat se k nábojovému válci, respektive nábojům. U 

revolveru s pevným rámem je vyklápěcí nábojový válec 

2) nábojový válec – bývá na 5 nebo 6 nábojů, ale u menších ráţí můţe být i        

na více  

3) hlaveň – u revolverů se pouţívá velké mnoţství délek hlavní, bývají však 

v rozpětí 2,5 aţ 6 palců 

4) mířidla – muška, hledí 

5) spoušť 

 

Použití: Vzhledem k větším rozměrům revolverů nejsou aţ tak vhodné pro skryté 

nošení. Přesto si lidé s oblibou kupují malé modely na sebeobranu a to zejména 

pro jejich jednoduchost a pohotovost k výstřelu – zmáčknu – střílím. Jiní 

uţivatelé si zas kupují větší modely s větší ráţí na sportovní nebo sběratelské 

účely. Revolvery se u nás v ozbrojených sloţkách téměř nevyuţívají. V současné 

http://www.strelnicepraha.cz/
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době je mají ve výzbroji zařazeny jako sluţební zbraň pouze příslušníci Justiční 

stráţe ČR. Revolvery jsou také hojně vyuţívány u sportovních střelců a střelců 

vyznávajících country styl. V USA je dokonce povolen lov za pomoci revolverů, 

kde jsou vyuţívány kulovnicové náboje a velká optická zařízení. Takto upravená 

zbraň však nejde v reálném ţivotě nosit pro její váhu a rozměry. Nejčastěji 

pouţívané ráţe u nás jsou 38 Special a 357 Magnum. 

Pouţívané typy revolverů:   

                  zdroj: internet (http://www.strelnicepraha.cz) 

 

 

obrázek č. 2 - různé tipy používaných revolverů 

http://www.strelnicepraha.cz/
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4.2.2 Pistole 

 

       Samonabíjecí pistole jsou ve srovnání s revolvery při střelbě náchylnější 

k závadám. Je to díky samonabíjecí funkci pistole. Odstraňování závady při 

střelbě (např. selhaný náboj, vzpříčený náboj) vyţaduje nácvik a můţe vést 

k poměrně velkým komplikacím při pouţití zbraně. Samonabíjecí funkce pistole 

je díky dopravě náboje ze zásobníku do hlavně během střelby choulostivá, 

především na druh a tvar střely náboje a na výkon pouţitého střeliva. Pokud se 

týká pohotovosti ke střelbě a bezpečnosti při nošení či pádu zbraně, jsou soudobé 

moderní samonabíjecí pistole plně srovnatelné s revolvery. Z hlediska nošení 

jsou pistole méně rozměrné, jsou plošší a tím lépe vyhovují skrytému nošení. 

Velkou roli při porovnávání revolveru a pistole hraje také úchop zbraně, který 

sám o sobě velmi ovlivňuje střelbu z dané zbraně. Obě zbraně mají odlišnou 

ergonomii, tvar rukojeti a je značně individuální, který druh komu vyhovuje. Jak 

jiţ bylo řečeno, moderní samonabíjecí pistole jsou svou spolehlivostí a kvalitou 

srovnatelné s revolvery a velké mnoţství závad na zbrani při střelbě je 

zapříčiněno špatnou manipulací ze strany střelce. 

 

Pistole:  

zdroj: internet (http://www.strelnicepraha.cz) 

 

         obrázek č. 3 - pistole 

http://www.strelnicepraha.cz/


 

36 
 

Pistole se skládá z několika hlavních částí a to: 

1) rám zbraně, vyrábí se z různých kovových slitin anebo plastu, v případě 

plastového rámu bývá rám opatřen kovovými vodítky pro závěr 

2) závěr je vţdy kovový a po výstřelu svým pohybem přebijí zbraň 

3) záchyt závěru, který po vystřelení posledního náboje ze zásobníku zadrţí závěr 

v zadní poloze 

4) hlaveň většinou s polygonálním vývrtem 

5) předsuvná pruţina s vedením, která vrací závěr vţdy do přední polohy 

6) zásobník, který můţe být jednořadý nebo dvouřadý a podle tipu zbraně a 

munice, pojme 7 – 20 nábojů  

                 

       Pistole jsou v dnešní době asi tou nejrozšířenější defenzivní zbraní u nás i ve 

světě. Vyrábí se ve spoustě variantách, druzích a typech. Můţeme je také dělit 

podle způsobu pouţitím na zbraně pro mířenou střelbu, odladěné na IPSC 

(praktickou) střelbu, na sebeobranu, pro ozbrojené sloţky, či sběratelské účely. 

V ČR jsou jimi v současnosti vyzbrojeny téměř všechny ozbrojené sloţky a 

agentury. Nejrozšířenější tip munice do pistolí je v současnosti 9 mm Luger. 

 

Pouţívané typy pistolí: 

zdroj: internet (http://www.strelnicepraha.cz) 

 

 

 

http://www.strelnicepraha.cz/


 

37 
 

 

 

obrázek č. 4 - různé tipy používaných revolverů 

 

 

4.3. Náboje 

 

      Kaţdá zbraň aby nám spolehlivě a přesně fungovala, potřebuje kvalitní 

náboje. Stejně jako u pistolí je v současnosti na trhu mnoho výrobců, typů a 

modifikací nábojů. Všechny náboje mají v dnešní době téměř stejnou konstrukci 

a skládají se vţdy z několika částí: 
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zdroj: internet (http://www.strelnicepraha.cz) 

 
obrázek č. 5 - popis náboje 

 

 

4.3.1 Dělení nábojů 

 

       Náboje do krátkých palných zbraní dělíme na dvě skupiny. Jsou to náboje do 

revolverů a do pistolí. Revolverový náboj se od pistolového liší hlavně 

v konstrukci nábojnice. Zatímco pistolový náboj má ve spodní části nábojnice 

dráţku pro přebíjení pistolovým (samonabíjecím) systémem, revolver tuto dráţku 

nemá. Ve spodní části má pouze rantl, který zajišťuje, aby náboj nepropadl skrz 

nábojový válec revolveru (obr. č. 6). Jinak se dá říci, ţe jsou oba dva druhy 

munice konstrukčně řešeny stejným způsobem. 

 

 

 

 

 

http://www.strelnicepraha.cz/
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zdroj: internet 

(http://www.sellier-bellot.cz) 

 

       Náboje se od sebe liší nejen ráţí podle tipu zbraně, 

ale zejména typem pouţité střely. Můţete mít například 

jeden druh munice, 9 mm Luger, který je opatřen 

různými typy střel. Tím získává náboj odlišné 

vlastnosti, jako je například větší průraznost či 

zastavovací efekt.  

 

 

 

 

 
obrázek č. 6 – revolverový  

a pistolový náboj 

 

 

Pouţívané typy střel: 

 

střela FMJ 

       Celoplášťová střela (obr. č. 7). Její olověné jádro 

je pokryto kovovým pláštěm. V důsledku své tuhé 

konstrukce se tato střela při dopadu na cíl nedeformuje 

a hladce projde tělem, aniţ by poničila tkáň. Střely s 

ogivální (hrotitou) přední částí se pouţívají v kalibrech 

6.35 Br., 7.65 Br., 9 mm Br, 9 mm Makarov, 7.62 x 25 

Tokarev a Luger 9 mm, zatímco střely s přední částí 

tvaru komolého kuţele se uţívají v kalibrech 40 S&W, 

38 Special, 357 Magnum a 9 mm Luger Subsonic. 

 

 

 

zdroj: internet 

(http://www.sellier-bellot.cz) 

 

 

obrázek č. 7 – střela FMJ 

 
 

http://www.sellier-bellot.cz/
http://www.sellier-bellot.cz/
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střela SP 

        

       Poloplášťové střely s měkkým hrotem (obr. č. 8). 

Jádro střely je olověné. Přední část tohoto olověného 

jádra není chráněna. Při nárazu na cíl se deformuje do 

hřibovitého tvaru, který zajistí rychlý přenos 

kinetické energie. Tato střela se vyznačuje nízkou 

odrazivostí. Vyrábí se v kalibrech 9 mm Luger, 38 

Special a 357Magnum.  

 

 

střela JHP 

 

    Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední 

části (obr. č. 9), která zasahuje do olověného jádra 

zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je 

na okraji dutiny na několika místech podélně rýhován. 

Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na 

dopadové energii a odporu cíle. 

 

         

 

       V současnosti je na trhu samozřejmě ještě daleko více druhů nábojů a střel, 

nicméně většinu z nich je u nás zakázáno prodávat a pouţívat, coţ upravuje 

zákon č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Ve zkratce lze říci, ţe za povolené 

výrobní provedení střeliva povaţujeme:  

 

 

zdroj: internet 

(http://www.sellier-bellot.cz) 

 

zdroj: internet 

(http://www.sellier-bellot.cz) 

 

obrázek č. 9 – střela JHP 

 

obrázek č. 8 – střela SP 

 

http://www.sellier-bellot.cz/
http://www.sellier-bellot.cz/


 

41 
 

„a) střelivo se střelou celoplášťovou, poloplášťovou, olověnou, plastovou, 

pryţovou nebo značkovací. Jádro střely smí být pouze z měkkého materiálu, 

přičemţ  plášť  střely  smí  být  ocelový,  tombakový, plastový,  teflonový  nebo  

měkkým kovem pokovený,  

b) signální a pyrotechnické prostředky s akustickým, světelnými nebo dýmovým 

efektem, určené pro střelbu ze zbraní   

c) střelivo se středovým nebo okrajovým zápalem s hromadnou střelou.“ 

vyhláška č. 370/2002 Sb., která v § 2, odst.1 

 

4.3.2 Výběr munice pro sebeobranu. 

 

       Při výběru nábojů pro sebeobranu jsou dva základní parametry a to 

průraznost střely a zastavovací účinek. Průraznost střely znamená, jak silný 

homogenní materiál je schopna střela prorazit a zastavovací účinek znamená, 

kolik energie je střela schopna při nárazu na překáţku předat dál.  Při sebeobraně 

není účelem protivníka střelit i přes pancéřové dveře, ale co nejúčinněji ho 

zastavit jediným výstřelem. Proto je paradoxně nejvýhodnější munice pro 

sebeobranu ta, která je u nás zákony zakázána. Jedná se o tzv. expanzivní munici 

(po staru dum dum). Jsou to střely s řízenou deformací, které při pronikání 

měkkou tkání podléhají funkční deformaci a střely, které při pronikání tkání 

ztrácí svou stabilitu. Jelikoţ jsou však zákonem zakázány, vystavujeme se při 

jejich pouţití nebezpečí stíhaní za trestný čin nedovolené ozbrojování. 

Doporučuji tedy pouţití buď klasické plášťované střely s měkkým pláštěm, nebo 

pouze olověné střely, či hromadné střely s malými broky. 
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Pouţívané druhy nábojů: 
                                                               zdroj: internet 

(http://www.strelnicepraha.cz)

 
                  obrázek č. 10 – používané druhy nábojů 

  

50 Action Expres 

 

       Tento náboj je v podvědomí známý spíše pod názvem 50 Magnum a 

proslavila ho zejména zbraň Desert Eagle 

+ obrovský, aţ několikanásobný zastavovací efekt neţ u ostatních nábojů 

- hmotnost a cena 

 

44 Magnum 

 

     Jedná se o výkonný moderní revolverový náboj, který si pro své vlastnosti 

oblíbili zejména američtí lovci 

+ moţnost pouţití i v některých druzích pušek 

- cena 

 

 

 

 

http://www.strelnicepraha.cz/
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357 Magnum 

 

       Jedná se o revolverový náboj ze 40 let 20 století vyvinutý firmou Smith a 

Wesson v USA. Tento náboj i přes své stáří je ve světě velmi oblíben a to 

sportovními střelci, lovci a rovněţ je hojně pouţíván u amerických policejních 

zborů. Jeho výrobou se zabývají snad všichni známí výrobci munice. 

+ moţnost pouţití v mnoha typech zbraní a široká škála druhů střel, cena 

 

45 ACP 

 

       Je to jeden z nejúčinnějších nábojů pro krátké zbraně. Jedním z poţadavků 

armády, pro kterou byl prvotně konstruován, bylo, ţe musí dokázat zastavit i 

běţícího koně. 

+ vysoký zastavovací účinek, kultivovaný zpětný ráz 

- vysoká cena a rozměry náboje (nízká kapacita zásobníku a větší rozměry 

zbraně)  

 

40 SW 

 

      Ráţe vyvinutá původně pro potřeby FBI. 

+ poměrně malé rozměry a značný výkon i zastavovací účinek činí z této ráţe 

jednoho z favoritů při volbě obranné zbraně 

- vysoká cena, značný zpětný ráz  

 

9 Luger 

 

      Nejrozšířenější ráţe krátkých sluţebních a obranných zbraní na světě.  

+ obrovská šíře nabídky, snadná dostupnost, nízká cena, malý zpětný ráz, malé 

rozměry (značná kapacita zásobníku) 

- niţší výkon  - zastavovací účinek 
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22 Long Rifle 

 

      U nás znám pod názvem maloráţkový náboj. Byl vyvinut v 90 letech 20 

století. V současné době je asi nejrozšířenějším nábojem s okrajovým zápalem na 

světě a nejpouţívanějším nábojem pro sportovní střelbu 

+ mnoho výrobců, spousta variant a bezkonkurenční cena 

- při sebeobranných akcích málo výkonný a téměř bez zastavovacího efektu 

 

 

4.4 Bezpečnost  

 

1. Při střelbě na všech střelnicích je důleţité pouţívat chrániče sluchu a zraku.  

2. Se zbraní na střelnici manipulujeme vţdy jako s nabytou. To znamená, ţe ani 

s vybitou zbraní nikdy nemíříme na ostatní osoby na střelnici, nebo mimo 

vymezený prostor střelby. 

3. Při pohybu po střelnicích je zbraň vţdy v pouzdře nebo transportním vaku či 

kufru a zásadně bez zásobníku zasunutém v rámu zbraně. 

4. Zbraň z pouzdra střelec vytahuje aţ na palebné čáře anebo v místě určeném 

pro suchý nácvik či čištění zbraní. V tomto prostoru je zakázáno manipulovat 

s jakýmkoli střelivem.  

5. Prst na spoušť se přikládá aţ při míření na terč. Pokud se zbraní 

manipulujeme, prst je nataţen podél rámu zbraně. 

 

       Tato základní pravidla bezpečnosti platí na všech střelnicích. 

V sebeobranných situacích, či při pohybu se zbraní mezi lidmi si s nimi ale 

nevystačíte. Většina lidí totiţ běţně na ulici nenosí chrániče sluchu a zraku, nebo 

nehledá při napadení palebnou čáru. V těchto situacích se přikláním k výkladu 

bezpečnostních pravidel sepsaných Vladimírem Havlem (1995) a s jistými 

úpravami je doporučuji i jako uţitečné rady pro prevenci nebezpečí plynoucího 

z lehkováţného pouţívání střelných zbraní. 



 

45 
 

 

1. Zbraň je absolutně smrtící předmět. 

2. Zbraň je vţdy nabitá! Chovej se podle toho. Pokaţdé, kdyţ vezmeš zbraň do 

ruky, přesvědč se o jejím nabitém, či nenabitém stavu. 

3. Nikdy nemiř na člověka nebo zvíře, pokud nejsi rozhodnut zbraň pouţít. 

4. I kdyţ jsi majitelem ujištěn, ţe jeho zbraň není nabitá, a vezmeš ji do ruky – 

přesvědč se o tom sám. 

5. Při manipulaci se střenou zbraní miř vţdy v takovém směru, abys i při 

náhodném výstřelu neohrozil na ţivotě či zdraví nezúčastněné osoby. 

6. Nezkontrolovanou zbraň nikdy neotáčej hlavní proti sobě. 

 

4.5 Manipulace se zbraní 

 

4.5.1 Nošení zbraně 

 

       Jak jiţ bylo řečeno, zbraně se na střelnici nosí v pouzdře či transportním 

vaku nebo kufru. Jestliţe však nosíme zbraň z pracovních důvodů nebo v běţném 

ţivotě pro sebeobranu, musíme vţdy pouţít nějaké pouzdro, které je pevně 

připevněno na těle. 

 

       Pouzdra můţeme rozdělit na dvě hlavní kategorie a to pouzdra na neskryté 

nošení zbraně a na skryté nošení. Neskrytě nošenou zbraň mohou v ČR nosit 

pouze bezpečnostní sloţky, agentury a sportovní střelci při pohybu na střelnici. 

Všichni ostatní musejí na veřejnosti nosit zbraň skrytě. 

 

Popis neskrytě nošených pouzder  

 

       Tato pouzdra se upínají vţdy na stranu střílející ruky a to buď k pasu, nebo 

na stehno. Pouzdra jsou konstruována tak, ţe vyčnívají několik centimetrů od 

těla, coţ zaručuje i s oděvem dobrý přístup ke zbrani a tudíţ i snadnější a 
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rychlejší tasení. Tato pouzdra jsou méně pohodlná a při skrytém nošení zbraně 

téměř nepouţitelná.  

 

Skrytě nošená pouzdra  

 

       Další kategorií jsou pouzdra určená na skryté nošení zbraně. Tato pouzdra 

jsou v dnešní době vyráběna převáţně z kůţe a nylonu. Na trhu je v současnosti 

mnoho výrobců a nepřeberné mnoţství druhů a typů pouzder. Mezi hlavní tipy 

můţeme zařadit klasické pouzdro na opasek. Nosí se buď na straně střílející ruky, 

nebo na straně slabší ruky na kříţové tasení. Dalším tipem jsou tak zvané 

podpaţní pouzdra. Tato jsou často pouţívána osobními ochránci. Jejich výhodou 

je dobré maskování zbraně pod společenským či jiným oděvem. Zbraň se zde 

vţdy nosí v podpaţí nestřílející ruky na kříţové tasení. Dalšími typy pouzder 

mohou být například ledvinky na zbraně, brašny, nebo různá kotníková pouzdra 

na záloţní zbraň.      

 

4.5.2 Držení zbraně 

 

       Dobrý střelecký výsledek není pouze otázkou míření a spouštění, ale 

zejména u rychlé střelby i správným drţením zbraně a střeleckým postojem. 

Zbraň bychom při střelbě měli drţet vţdy pevně, ale ne křečovitě, aby s ní bylo 

moţno lépe manipulovat a ovládat ji. Zbraň drţíme vţdy co moţná nejvýše, 

ostruhu na zadní části zbraně zatlačíme co nejvíce do prohlubně mezi 

ukazovákem a palcem silné ruky. Čím více je osa hlavně blíţe ose ruky, tím 

menší bude zdvih zbraně při zpětném rázu a budeme schopni daleko přesněji a 

rychleji provést sérii několika výstřelů po sobě. Při drţení obouruč jsou obě ruce 

na zbrani poloţeny zhruba ve stejné výši a na drţení se podílejí stejnou 

intenzitou. Silná ruka musí být ve stejné ose s hlavní a zbraň musí být jakési 

prodlouţení předloktí. Prsty slabé ruky obepínají prsty silné a měli by zapadnout 

do prohlubní mezi nimi. Pomáhají vytvořit silný úchop. Oba palce se na drţení 
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téměř nepodílejí a jsou na zbrani volně poloţeny. Mohou být na zbrani kříţem 

přes sebe, nebo palec slabé ruky tvoří oporu palci silné ruky. Palce nikdy nesmí 

tlačit do rámu nebo závěru zbraně.  

 

4.5.3 Tasení zbraně 

 

       Při tasení zbraně jde v zásadě o jednu jedinou věc a to v co nejkratší době 

dostat zbraň z pouzdra a namířit jí na cíl. Jelikoţ jde o velmi rychlý a krátký 

pohyb musí se tasení provádět po co nekratších drahách s co největší přesností.  

 

       Téměř kaţdé pouzdro má nějakou pojistku proti vypadnutí nebo ztrátě. 

Nejčastější variantou je pásek okolo závěru. První fází tasení je rozepnutí 

pojistky, většinou palcem střílející ruky. Zbraň poté zatlačíme lehce do pouzdra, 

čímţ dosáhneme hlubokého drţení. Poté ji vytáhneme ústím hlavně těsně nad 

horní okraj pouzdra a natočíme proti cíli. Zhruba v úrovni hrudníku přikládáme 

na zbraň i druhou ruku pro pevné drţení a se zbraní pokračujeme přímo proti cíli, 

jako bychom do něj chtěli udeřit. Při uklízení zbraně do pouzdra jdeme po stejné 

dráze jako při tasení. Lépe se nám tento pohyb zaţije.  

        

       Tasíme li zbraň s nabitím, je celý pohyb stejný aţ do chvíle, kdy přikládáme 

na zbraň druhou ruku. V této chvíli musíme uchopit pevně závěr a natáhnout ho 

aţ do zadní polohy, poté závěr volně vypustit. Teprve pak přikládáme druhou 

ruku a pokračujeme v pohybu vpřed. Při nabíjení vykloníme zbraň závěrem 

dovnitř pro lepší a rychlejší úchop. Poté závěr pevně chytíme, táhneme ho do 

zadu a současně s tím tlačíme vpřed silnou rukou do rámu zbraně. Kdyţ 

nenatáhneme závěr aţ do zadní polohy, můţe se nám zpříčit náboj v nábojové 

komoře a přivodíme si závadu. Účelem tréninku tasení není pouze rychlost 

navedení zbraně na cíl, ale i schopnost zbraň při navádění správně zaměřit. Proto 

si i při suchém nácviku zvolíme bod, na který po tasení budeme zbraň navádět a 

v konečné fázi tasení si zkontrolujeme mířidla, zda jsme alespoň přibliţně 
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zaměřili svůj cíl. Při trénování taseni a vlastně jakékoli manipulace se zbraní 

(přebíjení, míření, spouštění) je nezbytné vyuţívat suchého nácviku. Je to vlastně 

trénink dovedností se zbraní bez pouţití munice a měl by být součástí kaţdého 

výcviku.  

 

4.5.4 Střelecký postoj 

 

       V současné době je pouţíváno velké mnoţství střeleckých postojů. My se 

budeme spíše zajímat o postoje vhodné pro sebeobranou střelbu. Od takového 

postoje budeme vyţadovat stabilitu, eliminaci zpětného rázu, moţnost rychlé 

změny polohy a jistou dávku pohodlí.  V začátcích 

praktické střelby u nás byl rozšířen tak zvaný 

Weaverův postoj (obr. č. 11).  Slabá noha vpředu, 

tělo je k terči asi ve 45 C úhlu. Slabá ruka táhne 

vzad a silná tlačí vpřed. Lokty jsou tlačeny směrem 

dolů. Tento postoj je stabilní, zajišťuje dobrou 

eliminaci zpětného rázu a lokty před tělem do jisté 

míry chrání vnitřní 

orgány. Nicméně je 

tento postoj relativně 

sloţitý na naučení a 

pro střelbu se změnami poloh velmi nepraktický.  

Další z často pouţívaných postojů je tak zvaný čelní 

postoj, neboli A (obr. č. 12). Nohy jsou mírně 

pokrčeny v kolenou a jsou v jedné linii. Tělo je 

kolmo k terči, ramena nad špičkami nohou a ruce 

tvoří trojúhelník. Tato poloha je daleko jednoduší 

na naučení, jelikoţ vychází z přirozených pohybů. 

Spousta střelců však pouţívá jistou kombinaci obou popsaných postojů. Vrchní 

část těla čelní postoj a nohy Weaver. V tomto není ţádný problém, jelikoţ jak 

                                  zdroj: vlastní 

 obrázek č. 11 – Weaverův postoj 

 

                                zdroj: vlastní 

 

obrázek č. 12 – Čelní postoj A 
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bylo na začátku řečeno, střelec se musí v postoji cítit pohodlně. Při nácviku 

střeleckého postoje je dobré vyuţívat suchého nácviku s navedením zbraně na 

vybraný cíl. Při dobře zafixovaném postoji se správným drţením zbraně můţe 

šikovný střelec i bez míření vést přesnou a velmi rychlou střelbu na vzdálenost 

okolo 7 m. 

 

4.5.5 Míření  

 

       Při míření se snaţíme srovnat do jedné přímky záměrný bod, mušku, hledí a 

oko (obr. č. 13). Tohle je skoro kaţdému jasné, protoţe na růţe na střelnici střílel 

asi kaţdý z nás. Nicméně jiţ málo kdo ví, ţe při míření je nejdůleţitější ostře 

sledovat mušku a ne terč. Víme, ţe oko není 

schopno sledovat ostře dva body, které jsou od 

sebe vzdáleny několik metrů. Z toho vyplívá, ţe 

při míření nebudeme schopni ostře sledovat náš 

cíl, ale budeme se soustředit výhradně na 

sledování mušky. I kdyţ se to nezdá, naučit se 

tuto dovednost bývá dost často problém. 

Kaţdého zajímá, jak přesně vypadá jeho cíl a 

většinou v poslední chvílí před výstřelem zaměří zrak na něj. V této chvíli 

dochází k největším chybám míření a spojíme li tuto chybu se špatným 

spouštěním, střelba bude vţdy velmi nepřesná. Z vlastní zkušenosti vím, ţe toto 

bývá opravdu jedna z nejčastějších chyb začátečníků a proto ještě jednou opakuji. 

Vţdy ostře sledovat mušku a to aţ do samotného výstřelu.  

 

4.5.6 Spouštění 

 

       Spouštění zbraně je vlastně poslední část celého řetězce pohybů před 

umístěním střely do terče. Společně s mířením patří k tomu nejdůleţitějšímu. 

obrázek č. 13 – správně zamířená zbraň 

 

                                            zdroj: vlastní 
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Jestliţe budeme při střelbě strhávat i při dobrém míření nebude v terči ţádný 

zásah.  

   

       Na terči jde chybné spouštění relativně lehce odhalit. 

Člověk, který špatně spouští má většinou všechny zásahy 

blízko u sebe ale mimo záměrný bod (obr. č. 14). Zatímco 

člověk, který špatně míří má většinou zásahy všude 

moţně po terči jen ne ve středu (obr. č. 15). Spouštění se 

provádí vţdy ukazovákem silné ruky a to těsně před 

ohybem posledního článku prstu. Tah vyvíjený na spoušť 

musí bít pouze v předozadním směru. Jestliţe toto 

nedodrţíme, budeme při střelbě strhávat a naše střelba 

bude nepřesná. Docela s jistotou platí, ţe praváci zprvu 

nácviku strhávají doleva dolů a leváci doprava dolů. Je to 

dané flexory prstů. Při ohýbání ukazováku automaticky 

zavíráme i lehce zápěstí a to vede ke strţení výstřelu. Čím 

rychleji a křečovitěji spuštění provedeme, bude strţení 

větší. Proto v začátku nácviku nikam při spouštění 

nechvátáme a soustředíme se na jeho plynulost. Teprve po 

jeho správném zvládnutí přidáváme na rychlosti. Na závěr 

této důleţité kapitoly je nutno zopakovat. Plynule 

spouštíme a ostře sledujeme mušku aţ do samotného 

výstřelu.  

 

       Při nácviku spouštění je dobrá metoda nechat si naplnit zásobníky někým 

jiným na střelnici a mezi ostré náboje vloţit několik školních (můţeme pouţít 

prázdné nábojnice). Pistole tento nefunkční náboj nabije a předepne bicí 

mechanizmus. Zbraň se tak tváří jako připravená ke střelbě. Po promáčknutí 

kohoutu nedojde k výstřelu a zbraň se nesmí v ruce pohnout. Pokud se tak stane, 

strháváte. 

                       zdroj: vlastní 

obrázek č. 14 – špatné 

spouštění 

 

                     zdroj: vlastní 

obrázek č. 15 – špatné 

míření 
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4.5.7 Přebití zbraně  

 

       Další z důleţitých dovedností při ovládání zbraně je přebíjení. Jsou dva 

základní typy přebíjení a to bojové a taktické. Bojové přebití se pouţívá ve 

chvíli, kdy nám při střelbě dojdou náboje a máme prázdný zásobník. V tuto chvíli 

se zastaví závěr v zadní poloze, stáhneme zbraň k hrudníku a co nejrychleji se 

zbavíme prázdného zásobníku. Veškerou manipulaci provádí naše slabší ruka a 

neměníme úchop zbraně silnou rukou. Poté co odhodíme zásobník na zem, rychle 

vytáhneme plný a zasuneme ho do těla zbraně. Pak stáhneme závěr do přední 

polohy zatlačením do záchytu závěru. Opět nestřílející rukou. Tímto zbraň znovu 

nabijeme a máme ji připravenou na další střelbu. 

 

       Druhou variantou je taktické přebití. Pouţívá se ve chvíli, kdy jiţ došlo 

k několika výstřelům a máme ve zbrani poloprázdný zásobník. V tuto chvíli je 

dobré si před dalším postupem zbraň dobít na plný palebný průměr. Zbraň opět 

stáhneme k hrudníku a současně s tím sáhneme po plném zásobníku. Aţ kdyţ 

máme zásobník těsně u zbraně, vyjmeme poloprázdný a rychle ho vyměňte za 

plný. Tento pak uklidíme na místo, kde ho obvykle nosíme. Tento postup se 

nesmí provádět opačně. Jde o to, abychom měli ve zbrani po co nejdelší dobu 

dostatek nábojů. Jestliţe nejprve vyjmeme zásobník, provedeme vlastně vybití 

zbraně a zbavíme se veškeré munice. V tuto chvíli nám zůstane pouze jeden 

náboj v nábojové komoře. Můţe se stát, ţe nám bude dlouho trvat, neţ si jej 

vyměníme za plný a v tento okamţik máme ve zbrani pouze jeden náboj a zbraň 

není připravena ke střelbě. Proto si vţdy připravíme plný zásobník aţ ke zbrani a 

poté je co nejrychleji mezi sebou vyměníme. Máme tak zbraň téměř celou dobu 

s dostatečným počtem nábojů a připravenou ke střelbě. Obě varianty přebití jsou 

koordinačně celkem náročné a proto na jejich trénink nezapomínáme při suchém 

nácviku. Při správném zvládnutí, bychom měli být schopni obě varianty provést 

bez pohledu na zbraň a neustále sledovat moţný směr útoku. 
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4.5.8 Odstranění závad 

 

       Při střelbě se nám mohou stát dva různé tipy závad a to odstranitelné a 

neodstranitelné. Neodstranitelné závady jsou například prasknutý rám nebo 

zlomený úderník. Takovou závadu není střelec schopen sám na místě opravit a je 

potřeba dát zbraň ke zbrojíři na opravu.  

 

       Další kategorií jsou opravitelné závady. Jedná se o závady nábojů a 

především nabíjecího mechanizmu u pistolí. Jak jiţ bylo řečeno, závada 

nabíjecího mechanizmu u revolveru je téměř nemoţná a i při selhání náboje lze 

rychle přemáčknout na další komoru a pokračovat ve střelbě. U pistolí je 

odstraňování závad poněkud obtíţnější. Jestliţe nám při promáčknutí spouště 

nevyjde výstřel, je důleţité rychle vizuálně zkontrolovat zbraň a zjistit o jakou 

závadu se jedná. U pistolí můţe nastat několik základních závad.  

 

1. Vadný náboj (tzv. selhač) - Jestliţe nám selţe náboj v pistoli, nedojde 

k výstřelu a tudíţ ani k přebití. Musíme proto stáhnout závěr do zadní polohy, 

přebít a pak můţeme pokračovat ve střelbě. Jednou z nejčastějších chyb je, ţe 

střelec při zasouvání zásobníku špatně dorazí a poté si zbraň při nabití nepodá 

náboj ze zásobníku. Proto vţdy, kdyţ nám nevyjde první výstřel po nabití, 

nejprve dorazíme zásobník a přebijme zbraň.  

 

2. Zpříčený náboj v nábojové komoře - Stane-li se nám tato závada při střelbě, 

je důleţité nejprve stáhnout závěr do zadní polohy a zajistit ho záchytem závěru. 

Poté vyjmeme zásobník a z nábojové komory nebo prostoru před ní vyhodíme 

zpříčený náboj. Pak rychle zásobník zpět do zbraně, nabít a můţeme pokračovat 

ve střelbě. Jestliţe se nám tato závada stane při nabíjení zbraně a závěr zůstal jen 

trochu otevřený, pokusíme se ho jedním úderem dorazit do přední polohy. 

Jestliţe to však nepomůţe, musíme provést celý výše uvedený postup. (závěr do 

zadní polohy, zásobník ze zbraně, vyhození zpříčeného náboje a znovu nabit)  
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       Velmi důleţité je v první fázi zajistit závěr v zadní poloze a vyjmout 

zásobník. Nikdy se nepokoušíme automaticky o rychlé přebití zbraně. V tuto 

chvíli se nám do nábojové komory začnou tlačit další náboje ze zásobníku a pak 

můţe být velkým problémem dostat zásobník ze zbraně ven.  

 

3. Zaseknutý náboj ve výhozním okénku - Jestliţe náboj alespoň trochu 

vyčnívá z výhozního okénka, vyrazíme ho hranou ukazováku nestřílející ruky 

pohybem k sobě, přebijeme a můţeme pokračovat ve střelbě. Pokud se nám to 

nepodaří, zachováme stejný postup jako v případě zpříčeného náboje v komoře. 

Závěr do zadní polohy, zásobník ze zbraně, vyndat zpříčený náboj a znovu nabít 

zbraň. 

 

4.5.9 Vybití a kontrola zbraně  

 

       Vţdy kdyţ dostřílíme a zbraň budeme ukládat na střelnici do pouzdra, 

musíme provést vybití a kontrolu zbraně. Vybití znamená, ţe nejprve vyjmeme 

zásobník a uklidíme ho do pouzdra. Poté stáhneme závěr do zadní polohy, čímţ 

vyjmeme náboj z nábojové komory a dáme ránu jistoty do bezpečného prostoru. 

Pak zbraň uloţíme do pouzdra. V tuto chvíli máme vybitou a zkontrolovanou 

zbraň. Důleţité je, ţe při této manipulaci a vlastně při kaţdé manipulaci se zbraní 

je ukazovák střílející ruky volně přiloţen na rámu zbraně a nedotýká se spouště. 

 

4.6 Střelecké techniky 

 

4.6.1 Střelecké polohy 

 

       Při střelbě je zřejmě nejčastější poloha vstoje s obouručným drţením zbraně. 

Mohou však nastat situace, při kterých je výhodné či nezbytné vyuţít jinou 

polohu. Jednou ze základních poloh je: 
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Pohotovostní poloha  

      Je to poloha vstoje, kdy zbraň máme staţenou u hrudníku, lokty jsou u těla 

(obr. č. 16). Hlaveň vţdy směřuje dopředu.  Jejím 

hlavním smyslem vyuţití je propátrávání 

místností a budov, kde by bylo dosti nepraktické 

chodit se zbraní nataţenou daleko před sebou. 

Vyuţívá se také ale při delším drţení zbraně, 

měnění poloh nebo přebíjení. Z této polohy se 

nechá na několik metrů relativně přesně vystřelit. 

 

        

 

 

 

       Další velmi častou pouţívanou polohou je poloha vkleče. Vyuţívá se 

zejména při střelbě z pozakrytu.  Rozdělujeme několik tipů kleku: 

 

Přímý klek          

       Při této poloze klečíme tělem přímo proti 

cíli, ruce jsou nataţeny směrem dopředu a 

nedosedáme na patu (obr. č. 17). Tuto polohu 

jsme schopni velmi lehce a rychle zaujmout a 

zároveň se z ní opět rychle postavit a přemístit 

se.  

 

 

 

 

                                      zdroj: vlastní 

  obrázek č. 16 – pohotovostní poloha 

 

                                       zdroj: vlastní 

Obrázek 1                   obrázek č. 17 – přímý klek 
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Vyčkávací klek  

       Poloha nohou je stejná jako u přímého kleku 

s tím, ţe dosedneme na patu nohy a loket slabé 

ruky opřeme o měkkou část stehenního svalu 

(obr. č. 18). Tím zajistíme menší odskok zbraně 

po výstřelu. Velikou výhodou je vyuţití opory o 

slabou ruku a moţnost setrvat v této poloze delší 

dobu.  

 

 

 

 

Stranový klek  

 

       Při nutnosti většího vyklonění se z krytu, 

například při střelbě skrz rám dveří, se vyuţívá 

tak zvaného stranového kleku. Unoţením stojné 

nohy docílíme lepšího těţiště a jsme schopni 

provést daleko větší náklon (obr. č. 19).  

 

 

 

Sportovní klek na obou kolenou 

       Při střelbě z úzkého krytu je moţno vyuţít kleku sportovního na obou 

kolenou. Jeho velikou výhodou je, ţe zajišťuje dobrou stabilitu při střelbě z obou 

stran krytu bez měnění polohy nohou, jako je tomu potřeba u kleku přímého či 

vyčkávacího.  

                                       zdroj: vlastní 

            obrázek č. 18 – vyčkávací klek 

                                       zdroj: vlastní 

             obrázek č. 19 – stranový klek 
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       Další skupinou poloh jsou polohy vleţe. Při sebeobranných situacích není 

výhodné tyto polohy cíleně zaujímat. Někdo dokonce tvrdí, ţe jsou to polohy 

koncové a ţe se v nich boj vţdy dokončí a to z důvodu špatné moţnosti změny 

poloh, nebo úniku do bezpečí. Při výcviku na ně ale nesmíme zapomínat, protoţe 

se do nich lehko můţeme dostat po pádu nebo odstrčení protivníkem. 

 

Poloha vleže na břiše  

       Tato poloha není při střelbě aţ tak obvyklá. Její vyuţití je jen v místech 

moţného krytí za velmi nízkými překáţkami, jako je obrubník nebo taras. Na 

rozdíl od vojenské techniky jsou nohy u sebe a při střelbě se snaţíme nepouţívat 

lokty jako oporu. Jestliţe to provedeme, dostanou se mířidla zbraně blízko očím 

a přesnost střelby bude velmi omezena.  

 

Poloha vleže na zádech  

 

           Jedná se většinou o vynucenou polohu a můţeme se do ní dostat po 

odstrčení protivníkem, či po jeho úderu (obr. č. 20).  Při této poloze, je dobré mít 

osvojenou pádovou techniku, jelikoţ 

její zaujetí má stejný začátek jako pád 

vzad. Nárt jedné nohy dáme za špičku 

druhé a vyuţijeme ji k lehčímu 

dosednutí a ztlumení nárazu. Při 

koncové poloze jsou nohy pokrčené 

v kolenou a chodidla jsou na zemi. Při 

střelbě si dáváme pozor na kolena a 

při přenášení střelby do stran s nimi uhýbáme.  

 

 

 

 

                                                               zdroj: vlastní 

                    obrázek č. 20 – poloha vleže na zádech 
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4.6.2 Střelba různými směry  

 

       Při střelbě na několik cílů, které máme před sebou v rozpětí zhruba 150 a dle 

osobních moţností střelce aţ 180 stupňů, je výhodné střílet beze změny 

postavení nohou. Střelba je rychlejší, jelikoţ odpadá zaujímání stabilní polohy po 

přemístění nohama. Máme li však cíle ve větším úhlu, je potřeba provést 

přemístění na nohou. Při tomto pohybu vţdy začínáme krokem vpřed, zamezíme 

tak případnému zakopnutí o překáţku mimo naše zorné pole. Při kaţdé takové 

změně směru střelby procházíme přes pohotovostní polohu. Následně je 

jednoduší a rychlejší navést zbraň na další cíl.  

 

 

4.6.3 Střelba s využitím krytu 

 

       Střelba s vyuţitím krytů je při sebeobraně jeden z nejdůleţitějších prvků 

taktiky boje. Kryty se mohou rozdělit na dvě základní kategorie a to jsou kryty a 

úkryty.  

 

Kryt - je takové místo, kde jsme při přestřelce zcela chráněni před 

protivníkovými střelami.  

Úkryt - je místo, kde jsme sice schování před zrakem protivníka, ale jeho střely 

jím lehko proniknou a mohou nás zranit.  

 

Příklad: Kdyţ dojde k napadení vozidla, je často vidět jak se lidé schovávají za 

dveře s tím, ţe jsou chráněni proti protivníkovým střelám. Dveře jsou u většiny 

aut tvořeny jen slabým plechem a střely jimi lehce proniknou. Je tedy za potřebí, 

vybírat si takové místo, kde je silnější materiál. Mohou to být disky kol nebo 

motorový prostor.  
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       Při střelbě z krytu si nejprve zvolíme polohu, ze které budeme střílet. 

Vysoký kryt - poloha vstoje nebo v kleče, středně vysoký kryt - vkleče nebo 

vleţe a u nízkých pouze vleţe.  Neţ zahájíme střelbu, je dobré nejprve v krytu 

zaujmout střeleckou polohu se zaměřením zbraně zhruba do místa, kam chceme 

vést střelbu a aţ poté se vyklonit a zaměřit přesně cíl. Je následně daleko 

rychlejší přesně zamířit a vystřelit, neţ se nejprve vyklonit, vyhledat terč, zamířit 

a začít střílet. Další důleţitou věcí je, ţe zbraň nikdy nepřesahuje hranu krytu. Ve 

chvíli, kdy bude hned za krytem protivník a my mu nabídneme zbraň, velmi 

rychle o ni můţeme přijít. Další zásadou je, ţe vertikální stěny krytů se 

nepouţívají jako opory. Můţeme si totiţ při střelbě lehce přivodit závadu 

brzděním závěru o kryt a při sérii výstřelů nám zbraň naráţí do krytu a 

znesnadňuje míření. Také zapomeňme na akční filmy, kdy se hrdina přilepí zády 

na roh zdi, namíří zbraň do stropu a začne vykukovat. V této chvíli, jsme 

snadným cílem i pro protivníka s noţem, protoţe nejsme z takovéto polohy 

schopni rychle reagovat na útok. Je proto důleţité, směřovat zbraň a náš postoj 

směrem k místu postupu či moţného směru útoku. Pro tuto činnost se vyuţívá 

pohotovostní poloha.  Z této polohy jde na krátkou vzdálenost cíl lehce zasáhnout 

a zneškodnit. Při střelbě z pozakrytu je vhodné vyuţívat naučené střelecké 

polohy a ty mezi sebou při nahlíţení z krytu měnit. Platí, ţe by jsme se nikdy 

neměli při dalším vyhlédnutí z krytu objevit na stejném místě, kvůli klamání 

protivníka. Při měnění poloh, nebo jakékoli manipulaci se zbraní se vţdy zcela 

schováme do krytu. Jestliţe jsme situací nuceni svůj kryt opustit, vţdy mějme 

dopředu zvolen jiţ další a po co nejkratší dráze se k němu musíme dostat. 

Zároveň pokaţdé před opuštěním krytu zkontrolujeme, zda máme ve zbrani 

náboje nebo nemáme závadu na zbrani. Pokud máme málo munice, takticky 

přebijeme. Před opuštěním krytu provedeme krycí palbu a to nejlépe z jiného 

místa neţ budeme následně kryt opouštět. Můţe nám to pomoci při matení 

protivníka.   
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4.7 Obrana se zbraní 

 

       Nikdo na světě zatím nevymyslel ţádný univerzální postup při řešení obrany 

s palnou zbraní a asi ani takový neexistuje. Kaţdá situace je jiná a odehrává se 

v jiných podmínkách, počet útočníků, jejich výzbroj, vzdálenosti, prostředí. 

Můţeme však říci, ţe boj se dá dělit podle vzdálenosti, na jakou se vede. Je to 

velká vzdálenost okolo 50 m, střední do 25 m malá do 7 m a kontaktní na 

vzdálenost paţe.  

 

       Při boji na velkou vzdálenost je důleţité zjistit směr útoku. Často se totiţ 

stává, zejména v případech šílených střelců, ţe oběti neodhadnou směr napadení 

a při útěku do bezpečí se objeví tváří v tvář útočníkovi. Dalším pravidlem je, ţe 

pokud to situace dovolí, vyuţíváme při obraně co nejlepšího krytí a volíme si své 

cíle podle nebezpečí, jaké pro nás představují. V sebeobranných situacích ke 

konfliktům na takto velké vzdálenosti téměř nedochází a je velmi sloţité se těmto 

útokům bránit. 

 

       Při konfliktu na střední vzdálenost je rovněţ nutno zjistit směr útoku, 

vyuţívat krytů a volit si cíle dle nebezpečnosti. Volbou cíle dle nebezpečnosti je 

myšleno to, ţe pokud zaútočí více protivníků najednou, musíme vyhodnotit, 

který je pro nás nejnebezpečnější. Můţe to být tím, ţe je nejblíţe nebo má jako 

jediný zbraň anebo na nás pošle psa, který je u nás za pár vteřin. V tuto chvíli 

musíme vyhodnotit, kdo je nám nejnebezpečnější a zvolit první cíl.  

 

       Při napadení na malou vzdálenost je rovněţ nutno volit cíle dle 

nebezpečnosti, ale většinou není čas na volbu krytu a to ani při útoku chladnými 

zbraněmi. Také se nemusíme zaobírat zjišťováním směru útoku, protoţe ten bývá 

velmi rychle prozrazen. Při takovémto útoku je nutno měnit svou polohu a to 

nejlépe do strany, ve které útočník nedrţí zbraň. Zmenšíte mu tím jeho akční 
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rádius. Jeli však tento útok veden v momentě překvapení, je velmi sloţité se mu i 

střelnou zbraní ubránit.  

 

       Při útoku na kontaktní vzdálenost není čas na volbu cílů či vyuţívání krytů. 

Naším jediným úkolem, chceme li pouţít zbraň, je vytvořit si prostor. Odstrčíme 

svého protivníka nestřílející rukou a současně při tom začneme tasení zbraně. Ve 

chvíli, kdy se nám povede protivníka odstrčit, navedeme zbraň hlavní proti němu 

a vystřelíme jednoruč někde v oblasti pasu. Naše slabá ruka provádí neustále 

obranu pro případ dalšího útoku protivníka. Je totiţ moţné, ţe ho jeden výstřel 

hned nezastaví a my budeme nuceni odráţet další útoky. I při střelbě od pasu, 

pokud budeme mít zbraň nasměrovanou hlavní dopředu, je velká 

pravděpodobnost ţe svůj cíl na takto krátkou vzdálenost zasáhneme. Naopak 

velkou chybou je, kdyţ navedeme zbraň aţ do koncové polohy. Protivník ji můţe 

lehko zachytit a odzbrojit nás. Tato technika je snáze proveditelná, kdyţ máme 

náboj v nábojové komoře a nemusíme zbraň po tasení nabíjet. Je totiţ téměř 

nemoţné v tak krátkém čase tasit, nabít, namířit a vystřelit, kdyţ na nás 

z bezprostřední vzdálenosti protivník zaútočí. Další podmínkou je, ţe vznikla 

před pouţitím zbraně nějaká prekonfliktní situace jako je hádka, slovní útoky 

nebo vyhroţováních, coţ bývá v těchto situacích velmi časté. Jsme li v kontaktní 

vzdálenosti napadeni nepřipraveni a ze zálohy, zcela jistě zbraň ani nevytáhneme 

z pouzdra a budeme se muset bránit jiným způsobem. Ruce, nohy. V těchto 

okamţicích se nesnaţíme tasit zbraň. Zaměstná nás to totiţ na tak dlouhou dobu, 

ţe protivník můţe celý boj ukončit ještě dříve, neţ zbraň vytáhneme. V počátcích 

těchto konfliktů, při hádkách a slovním napadání, je dobré si začít nenápadně 

připravovat pozici pro moţnost pouţití zbraně.  Je to zejména volba postavení, 

natočení se do směru kam bude moţno vést střelbu bez zranění nezúčastněných a 

nahmátnutí zbraně v pouzdře. Při postavení se vţdy snaţíme zbraň drţet co 

nejdále od útočníka a to i ve chvíli, kdy jiţ dojde k fyzickému napadení a my 

nestihneme útočníka odstrčit. Je zde moţnost, ţe se nám podaří útočníka odstrčit 
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během šarvátky, vytvoříme si prostor a zbraň budeme schopni vytáhnout a 

pouţít.  
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5. ZÁVĚR 

 

       Na závěr bych chtěl uvést, ţe tato práce sice dává návod na to, jak správně 

ovládat zbraň, nicméně celá problematika pouţití palných zbraní v sebeobraně je 

daleko sloţitější. Zde jsme se věnovali pouze základní manipulaci a střeleckým 

technikám, které dávají dobrý předpoklad ke zvládnutí obrany, ale chceme li být 

opravdu schopni zbraň v sebeobranných situacích pouţít, chce to soustavný 

trénink a získání zkušeností. Získáním zkušeností nemyslím vyhledávání 

konfliktních situací, ale nácvik v modelových situacích a soupeřských cvičeních. 

Je to stejná rada jakou dávají i Černý s Goetzem (2004) v Manuálu obranné 

střelby. Při výcviku těchto činností je dobré vyuţít některého ze systémů 

pouţívajícího nesmrtící projektily.  

 

       Mezi tyto systémy můţeme zařadit paintballové zbraně. Ty však díky své 

konstrukci neodpovídají reálným zbraním a jejich obsluha a manipulace s nimi je 

naprosto jiná. S jejich vyuţitím můţeme tedy trénovat pouze taktické postupy a 

střelecké dovednosti.  

 

       Dalším systémem jsou zbraně na 6 mm plastové kuličky, tak zvané 

airsoftové pistole. U těchto zbraní je velká výhoda v tom, ţe jsou replikami 

skutečných zbraní s přesnými rozměry a rozmístěním ovládacích prvků. Jestliţe 

si pořídíte nějaký lepší model hnaný plynem, je tento schopen fungovat naprosto 

přesně jako skutečná zbraň i s pohybem závěru při kaţdém výstřelu. K této 

variantě se přikláním i já a z vlastních zkušeností vím, ţe za jejich pomoci se 

nechají vytvořit pěkné modelové situace, při kterých účastníkům stoupá tepová 

frekvence. Další velikou výhodou je, ţe munice nijak nebarví a ani není schopna 

rozbít skleněnou výplň oken. Z toho vyplívá, ţe jejich pouţití je moţné i při 

modelových situacích v bytech nebo jiných vybavených prostorách a to bez 

poškození majetku.   
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       Další moţností je vyuţití barvícího střeliva FX od firmy Simulation. Zde se 

jedná o skutečné zbraně, které jsou opatřeny vloţným zařízením, které mívá 

modrou barvu. Jejich obrovská výhoda je v tom, ţe se jedná o pravou, 

celokovovou zbraň, která snese oproti airsoftovým hrubé zacházení. Oproti tomu 

značnou nevýhodou je pořizovací cena, cena FX nábojů a ten nejpodstatnější, ţe 

tento systém je dosud nedostupný pro soukromý sektor.  

       Také doporučuji, účastnit se střeleckých soutěţí. Jedná se sice o sportovní 

střelbu, ale i zde si můţeme vyzkoušet, jak na tom jsme s přesností a ovládáním 

zbraně. V současnosti je moţnost, bez jakékoli registrace, absolvovat některou ze 

soutěţí LOS (lidová obranná střelba), které probíhají celoročně na území ČR. 

Nejen, ţe si vyzkoušíte, jak na tom jste, ale dozajista se zde dozvíte spoustu 

zajímavostí a trendů v oblasti obrany s palnou zbraní. 
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7. RESUME 

 

       Tato práce dává návod na to, jakou zbraň a munici si pořídit pro účely 

sebeobrany. Dále ujednocuje soubor dovedností a manipulace se zbraní, které by 

měl kaţdý uţivatel zvládnout, dříve neţ začne zbraň nosit v kaţdodenním ţivotě. 

Rovněţ dává rady, jakým způsobem se jednotlivé dovednosti správně provádějí a 

na jaké případné chyby si musí dávat uţivatelé pozor. Součástí práce je vytvoření 

bezpečnostních pravidel pro pouţití zbraně na střelnicích i v sebeobranných 

situacích. V přiloţeném DVD je veškerá manipulace a dovednosti se zbraní 

ukázána v praxi, při střelbě na střelnici. Také je zde ukázáno jakým způsobem 

můţeme všechny činnosti trénovat a na závěr je rozebrána v kapitole Obrana se 

zbraní technika střelby na protivníka při útoku na kontaktní vzdálenost. 

 

RESUME 

 

This paper gives guidance on what weapon and ammo to buy for self defense. 

Further unifying set of skills and weapons handling, which should handle each 

user, before a weapon worn in everyday life. It also gives advice on how to 

perform each skill correctly and what errors to give users must be careful. The 

work is to create security rules for the use of weapons on firing ranges in self-

defense situations. In an accompanying DVD is handling all the weapons and 

skills shown in practice, shooting at the shooting range. There is also shown how 

we can all work to train and finally analyzed in Chapter defense with a gun 

shooting technique to attack the enemy at contact distance. 

 

 

 

 

 

 

 


