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TEORETICKÁ ČÁST
Sebeobranná situace
Řešení sebeobranné situace klade značné požadavky na fyzické i psychické kvality účastníků.
Ve vztazích lidí se vyskytují rozpory (rozporová situace) v myšlenkách, slovech i činech, dochází
ke konfliktům (konfliktní situace). Jestliže konflikt dosáhne stádia, které není řešitelné diskuzí,
domluvou, smírem, nebo rozchodem dochází k fyzickému násilí a situace je označena jako bojová
(střetová situace).
Prostředky k řešení sebeobranné situace je oblast psychologická – umožňuje obránci získat
psychickou převahu v sebeobranné situaci, oblast taktická – tvoří taktické zásady, taktické prvky a
oblast technická (pohybová) – fyzické vyřazení útoku. Od konfliktní situace již obránce zaujímá
vizuální kontrolu nad potencionálním útočníkem nebo skupinou. U střetové situace by měla být
kontrola vizuální a technická, kdy útočníkovy omezíme či zrušíme další útočné aktivity.
Signálem útočníka pro zahájení boje může být určitý podnět. Zpravidla se jedná o slovní
urážky, gesta, či zaujmutí určitého tělesného postoje se známkami napětí svalových skupin na
obličeji, sevření pěstí, atd.
Střetný boj
Nastane tehdy, jestliže oba účastníci hodnotí situaci jako bojovou a zahájí boj s plným
vědomím a soustředěním a nasazením fyzických a duševních sil. Zvláštním případem střetného boje
je rvačka. Rvačka je fyzický střet nejméně dvou osob a více, kde se střídá neustále útok a protiútok
na dvou či více stranách. Doba trvání rvačky je většinou delší než „klasická“ sebeobranná situace,
která může trvat jen několik vteřin.
Přepad
Přepad je situace, kdy jeden z účastníků nehodnotí situaci jako bojovou. Přepad rozdělujeme:

-

přepad ze zálohy – přepad ze zálohy je situace, kdy je osoba napadena nevědomě.

-

přepad situační – přepad situační je situace, kdy oba účastníci o sobě navzájem vědí, ale
jeden z nich, většinou obránce, nehodnotí zatím situaci jako bojovou, tzn. bez fyzického
napadení.
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MA–AI
V překladu harmonická vzdálenost, se rozděluje do čtyř skupin a platí nejen pro boj beze
zbraně, i pro boj se zbraní (meč, nůž, hůl, pistole), kde se konec zbraně bere jako konec natažené
ruky (prstů).
1. Nad mezí zásahu (dlouhá vzdálenost) - vzdálenost je měřena konečky prstů při předpažení.
Soupeř a obránce by se neměli dotýkat těmito konečky prstů. Nejvhodnější pozice na
vyjednání. Tato vzdálenost se označuje za relativně bezpečnou.
2. Na mezi zásahu (střední vzdálenost) - soupeř a obránce by se měly dotýkat navzájem
konečky prstů při předpažení. Tato pozice je např. vhodné pro užití kopu. Tuto vzdálenost
nazýváme někdy jako výpadovou vzdálenost.
3. Pod mezí zásahu (krátká vzdálenost) - soupeř a obránce by se měli dotýkat při předpažení
dlaní ramene toho druhého. Vhodné pro úder, poraz, eventuelně úder loktem, kolenem.
4. Těsná vzdálenost: Obránce a útočník se o sebe vzájemně dotýkají tělem.

Bolest v sebeobraně
Nezbytný předpoklad k tomu, abychom vyvolali na soupeři bolest, je znalost anatomie
lidského těla. Na základě této znalosti pak můžeme dobře aplikovat obrannou techniku, tak, že
soupeři způsobíme bolest. Pocit bolesti můžeme v sebeobraně vyvolat tlakem, úderem, kopem,
páčením, pádem, předmětem, zbraní, abychom zlikvidovali útok.
Pro účely sebeobrany se dělí bolestivé pocity do stupňů:
1. stupeň – bolest je možno potlačit jen s vypětím celé vůle a to jen při provádění akce. Vědomí se
však musí soustředit současně na bolest – částečně se prodlužují reakční doby. Z hlediska
sebeobrany nemá tento stupeň velký význam.
2. stupeň – bolest je možno potlačit jen s vypětím celé vůle a to jen na krátkou dobu. Chybí
důsledná koordinace pohybů a podstatně se prodlužují reakční doby. Tento stupeň má základní
význam pro sebeobranu.
3. stupeň – bolest vůlí nelze přemoci, nastává úplné poddání se bolesti, následují mimovolní reakce
(křik, svíjení se, ztráta vědomí), může dojít k poškození organismu, příp. dochází k trvalým
následkům, doznívání bolesti je dlouhodobé. I tento stupeň se v krajním případě používá
v sebeobraně) např. při tvrdém zakončení)
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Bolest využíváme k následujícím účelům:
- k potlačení agresivity útočníka (působením bolesti na psychiku – aby soupeř dostal strach)
- k znehybnění, nebo vychýlení útočníka
- ke kontrole nad útočníkem
- k odvedení pozornosti útočníka, příp. k uvolnění jeho svalstva (navolňovací techniky)
- v krajním případě k fyzickému vyřazení, ukončení boje
Pocit bolestí každá jedinec vnímá individuálně. Reakce na bolest může být silnější či slabší u
různých psychických stavech. Při stejném stupni bolesti může být reakce osoby na bolest odlišná.
- sníženým vnímání na bolest, tedy je utlumena, např.: při afektech (zloba, zuřivost, atd.),
fanatickém jednání (nenávist), při intoxikaci organismu (alkohol, drogy, atd.)
- zvýšeným vnímaní na bolest, tedy citlivější, např.: při afektech opačného charakteru (strach,
úzkost, atd.), při nedostatečném prohřátí organismu.

Psychologie v sebeobraně
Psychologická stránka sebeobrany tvoří až 70% z její části. Zbytek je technika a taktika.
Člověk, je-li na určité pokročilé kulturní a společenské úrovni se vžitými civilizačními návyky a
není zpravidla schopen „udeřit“ do živého člověka s uvědoměním rizika, že může dotyčné osobě
přivodit vážné zranění či dokonce smrt. K tomu, aby jeho jednání vedlo tímto směrem, musí do
akce vstoupit minimálně vliv emočního napětí, silného afektu na jeho psychiku nebo intoxikace
jeho fyzické stránky (užití drog, alkoholu, apod.). Ve strachu, vzteku či omámení je jen těžce možné
realizovat racionální a ekonomickou sebeobranu.
Jedním z prostředků jak „posílit“ psychickou stánku je výcvik úpolových sportů. Do jisté
míry pokulhávají také současné metody výcviku sebeobrany z hlediska psychického i praktického
rozvoje cvičence a rozvoje mentálního tréninku i mimo tělocvičnu, kde se sebeobrana vesměs
vyučuje. Cvičí se většinou v tělocvičnách, na žíněnce (tatami), v kimonech, apod. Praxe však
vyžaduje mnohdy řešit sebeobranné situace na veřejnosti (různá prostranství, ulice, restaurace,
apod.) nebo na odlehlých místech (les, opuštěný objekt, apod.) za různých klimatických podmínek
(déšť, prašné prostředí, atd.), v nevyhovujícím oblečení, v kteroukoliv denní a noční dobu, atd. Tyto
skutečnosti pak do značné míry ovlivňují výsledek bojové akce. Bylo by proto velmi vhodné, aby
výcvik sebeobrany probíhal v těchto podmínkách.
5

www.jujitsuostrava.cz

Do sféry psychologické přípravy patří i působení tzv. instinktivních reakcí a ovlivnění reakční
doby při napadení.

Taktika v sebeobraně
Taktiku lze charakterizovat jako způsob řízení a vedení boje.
Taktické prvky
-

zrušení útočné akce protivníka a využití útlumu po jeho nezdařeném útoku.

-

blokování zrakových vjemů

-

použití výhodnější zbraně, předmětu

-

odvedení pozornosti

-

využití zpoždění v akci útočníka

-

vyloučení současného útoku celé skupiny.

Taktické zásady
-

taktika boje s neozbrojeným útočníkem - pro taktiku boje s neozbrojeným útočníkem, by
měl obránce zaujmout stav připravenosti a udržovat od útočníka bezpečnou (dlouhou)
vzdálenost

-

taktika boje s ozbrojeným útočníkem - ozbrojeným útočníkem se rozumí osoba mající
jakoukoliv věc (předmět, zbraň), kterou by mohla způsobit zranění jiné osobě.
Nejčastější zbraní je nůž, tyč, hůl, rozbité hrdlo láhve, dokonce střelná zbraň, aj. Zbraň
či předmět můžeme charakterizovat jako „prodlouženou ruku“ útočníka, a proto kontrola
útočníka se zbraní musí být dvojnásobná než proti neozbrojenému útočníkovi.

-

taktika v mimopostojovém boji

-

taktika boje proti skupině.

Obecné takticko-strategické zásady pro sebeobranu
-

uplatňují se vesměs na málo frekventovaných místech, v noci nebo tam, kde se dá
předpokládat možnost vzniku sebeobranné situace - parky, podchody, atd.

-

nepohybujeme se těsně kolem různých výklenků, vrat, pootevřených dveří, rohy budov,
atd.
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-

v noci se vyhneme členitým místům s temnými stíny, při vstupu do takových míst
počítáme s určitou časovou adaptací zraku na tmu, obdobně tak při přechodu ze tmy na
ostré světlo

-

při jednání s „potenciálním“ útočníkem udržujeme pokud možno vzdálenost nad mezí
zásahu a volný prostor kolem sebe. Kdo je „potencionální“ útočník, můžeme jen těžko
vysvětlit. V našem případě můžeme nazvat takovou osobu, která svým jednáním či
postojem by mohla nečekaně zaútočit.

-

snažíme se převést sebeobranou situaci postupným jednáním na smír – racionální
sebeobran

Zabránění útokům
-

snažíme se převést sebeobranou situaci na konfliktní a postupně ke smíru, či rozchodu

-

zaujmeme stav celkové připravenosti, zvýšené pozornosti

-

udržování dostatečného volného prostoru kolem sebe, čímž získáme časovou rezervu
k tomu, aby útočník nemohl zahájit boj jako přepad

-

přípravou, použitím prostředků technického, či taktického prvku, např. blok zrakových
vjemů aj. Ověření, případně zajištění možnosti zaujmout výhodnou výchozí pozici pro
obranu na výpadové vzdálenosti a pokud možno s využitím výhod, které skýtá terén.

Právní aspekty sebeobrany
§28 TZ, §29 TZ, §32 TZ patří mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, což znamená
skutek, který by byl za normálních okolností posuzován jako trestný čin a ten kdo takový skutek
spáchá, by byl potrestán, je za splnění určitých podmínek beztrestný.
§ 28 TZ – KRAJNÍ NOUZE
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním
zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil,
anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
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Podmínky krajní nouze:
- jednání v krajní nouzi je oprávněn kdokoliv, nejen ten, jehož zájmy jsou ohroženy
- jednání v krajní nouzi může směřovat proti zájmům kohokoliv (např. užití cizí věci
k odvrácení hrozící škody)
- nebezpečí musí být skutečné – nikoliv pouze domnělé
- nebezpečí musí přímo a bezprostředně hrozit zájmům chráněným trestním zákonem
- nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak s méně závažnými následky
- ten, komu nebezpečí hrozí, není povinen je snášet, např. ten, jehož věci má být užito
k odvracení větší škody je povinen snášet nebezpečí hrozící této věci – jeho zájmu. Rovněž
pracovníci určitých profesí – hasiči, policisté, lékaři
- způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který
hrozil
O vybočení z mezí krajní nouze (exces) jde, jestliže:
- způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil
- jednání nebylo provedeno v době, kdy nebezpečí bezprostředně hrozilo
- nebezpečí bylo možno odvrátit jinak s méně závažnými následky
- zasahující měl povinnost toto nebezpečí snášet

§ 29 TZ – 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.
Podmínky k nutné obraně:
- k nutné obraně je oprávněn kdokoliv, nejen přímo napadený (pomoc osobě, která je napadena)
- jednání v nutné obraně směřuje vždy jen proti útočníkovi (nebo k jeho zájmům), je-li útočníků
více, je přípustné jednání v nutné obraně proti kterémukoliv z nich bez ohledu na to, je-li
ozbrojen, či nikoliv, jedná-li se o vůdce skupiny nebo jen řadového člena, apod.
8

www.jujitsuostrava.cz

- útokem se rozumí úmyslné protiprávní jednání člověka
- útok musí ohrožovat zájmy chráněné trestním zákonem
- útok musí být skutečný – objektivní, nikoliv subjektivní
- útok musí být protiprávní, tzn. že musí být v rozporu s právem
- nikdo není povinen snášet jakýkoliv útok na svůj zájem
- nutná obrana musí směřovat proti útoku, který přímo hrozí nebo trvá
- proti útoku již ukončenému není nutná obrana přípustná
- obrana musí být přiměřená povaze a nebezpečnosti útoku
- při obraně můžeme použít předmětu či zbraně, musíme však být zvláště opatrní, aby nedošlo
k nepoměru mezi způsobem útoku a obranou
- škoda může být v nutné obraně způsobena jedině na zájmech útočníka
Z výše uvedeného vyplývá, že nutná obrana může směřovat jen proti útoku prováděnému
fyzickou osobou, útok musí trvat nebo bezprostředně hrozit a nutná obrana musí být přiměřená
intenzitě a povaze útoku. Pokud nejsou tyto podmínky dodrženy, může dojít k vybočení z mezí
nutné obrany, k tzv. excesu. Narušení zájmu útočníka (života, zdraví, majetku) je v podmínkách
překročení mezí nutné obrany nebo krajní nouze trestným činem. Zjednodušeně řečeno – k
vybočení dochází tam, kde nejsou splněny uvedené podmínky (platí pro nutnou obranu a krajní
nouzi).
O vybočení z mezí nutné obrany (exces) jde, když:
- obrana byla zcela zjevně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku (musí jít o hrubý nepoměr
mezi povahou útoku a prostředkem použitým k obraně – např. soupeř nás uchopí za oděv a my
mu způsobíme vážné zranění – např. bodnutí nožem do břišní krajiny)
- obrana nebyla současná s útokem (v obraně bylo pokračováno ještě v době, kdy útok skončil
nebo byla provedena v době, kdy útok ještě bezprostředně nehrozil)
- nesmí jít pouze o útok domnělý – např. v noci na ulici ke kolemjdoucí osobě někdo přistoupí a
chce požádat o připálení cigarety. Kolemjdoucí osoba se začne cítit ohrožena a začne se bránit
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tak, jako kdyby byla skutečně napadena (posuzuje se podle ustanovení o skutkovém omylu,
popř. přichází v úvahu spáchání trestného činu z nedbalosti)
Nutná obrana je právem – není povinností.

§ 32 TZ OPRÁVNĚNÍ POUŽITÍ ZBRANĚ
(1) Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.
Pro použití zbraně platí tyto podmínky:
- oprávněná osoba je povinna dbát nutné opatrnosti, zejména, aby nebyl ohrožen život jiných
osob a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti které zákrok směřuje
- oprávněné použití zbraně neznamená v každém případě osobu usmrtit, proti níž zákrok
směřuje
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Všeobecná část

Dojo etika
1. Je soubor pravidel způsobů chování a jednání v Dojo (tělocvična, Tatami).
2. Napomáhá ke vztahu mezi učitelem a studentem, k vzájemné důvěře mezi nimi, stanovuje
systém komunikace a vzájemnou úctu mezi studenty, respektuje nositele vyššího technického
stupně, učitele, instruktora, zkušebního komisaře.
3. Slouží k zdokonalování sebekázně, sebeovládání a upevňování morálních vlastností v Dojo i
mimo něj, utužuje morálku celého klubu, upevňuje úctu ke společnému majetku.
4. Slouží k prevenci proti zraněním a úrazům.
5. Spolupůsobí na dodržování osobní hygieny, čistoty (stříhání nehtů, upravenost vlasů, tělesná
čistota) a celistvosti Gi (kimono, popř. sportovního oděvu) a Obi (barevný pás technické
vyspělosti).
Student (Kohai, Senpai): Řídí se veškerými pokyny trenéra.
1. Přichází na trénink včas, v předepsané, čistém, neroztrhaném oděvu, kimonu s příslušným Obi,
dodržením základních hygienických zásad. Pro přechod ze šaten používá přezůvky.
2. Zdraví při příchodu a odchodu z Dojo (Ritsurei).
3. Zdraví při společném nástupu (úvodní, závěrečný) úklonem ve stoje, na začátku, konci cvičení se
sparingpartnerem, na začátku a konci rozhovoru s trenérem.
4.

Při úvodním a závěrečném pozdravu se pokročilí studenti řadí na začátek řady (nejvyšší

technický stupeň kolmo ke cvičencům), toto neplatí při přerušení, např. během výkladu při cvičení.
5. Při opožděném příchodu, zaujme student pozici Seiza na kraji Tatami a vyčká na pokyn učitele
pro zařazení se do cvičení.
6. Během tréninku neodchází z Dojo bez dovolení trenéra.
7. Při pobytu v Dojo mimo prostor Tatami neruší.
8. Při pobytu na Tatami a cvičení je zakázané nosit prsteny, náramky, náušnice a jiné ozdobné
předměty, žvýkat, delší vlasy svázat do „copu“.
8. Cvičení je prováděno v Gi s příslušným Obi, popř. ve sportovním oděvu. Použití obuvi vyjma
zápasnické je zakázáno.
9. Veškeré cenné předměty nenechává v šatně, bere si je s sebou do Dojo.
10. Předchozí úrazy, nemoc hlásí při společném úvodním nástupu. Pokud se stane úraz během
cvičení, neprodleně nahlásí trenérovi.
11
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Pravidla bezpečnosti v Dojo
Cvičení sebeobrany je stejně bezpečné jako ostatní sporty, pokud se dodržují pravidla
bezpečnosti. Ti, co sebeobranu vyučují, by měli dbát především na bezpečnost, neboť je u nich
předpoklad, že ví, jak vznikají zranění a jak jim předcházet.
Základní pravidla bezpečnosti:
1. Jestliže sparingpartner poklepe na žíněnku nebo na vlastní tělo či na tělo toho, kdo techniku
provádí, více než jedenkrát, dává vám tím najevo, že se vzdává. Ten kdo techniku provádí,
neprodleně uvolní tlak např. nasazené páky.
2. Pokud soupeř zakřičí „Maita“, znamená to, že se vzdává.
3. Ten, kdo provádí hod, se ještě před provedením techniky podívá, jestli je místo kam hod bude
směřovat volné.
4. Při aplikaci páčení, škrcení, je tlak působení prováděn pomalu a plynule, než se soupeř vzdá.
5. Pokud se sparingpartner snaží dostat z držení špatným nepřirozeným směrem, raději hned
uvolníme páčení či celé držení, mohlo by dojít ke zranění. Buďme rozvážní.
6. Neprovádí žádné techniky, které by byly v rozporu s bezpečností bez vědomí učitele.
7. Na trénink nepatří hrubé žerty, legrácky, úmyslné ničení majetku, jakákoliv bezohledná kontaktní
činnost, bezdůvodné napadení jiné osoby.
8. Vše se řídí dle pokynů učitele. Při porušení bezpečnosti je student vykázán z DOJO

12
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Doporučení pro boj
1. Vždy se dívat na soupeře přímo.
2. Držet ústa pevně sevřená.
3. Být stále uvolněný s výjimkou momentů, kdy provádíme úder, kop, aj.
4. Neotáčet se k soupeři zády.
5. V boji nezkoušet techniku, která nebyla dostatečně nacvičena při tréninku.
6. Nesoustřeďovat pozornost pouze na útok, případě jen na obranu.
7. Během obrany vždy myslet na svou vlastní bezpečnost.
8. Když je soupeř velký, má mu být vnucen boj z blízka, zatím co proti malým soupeřům bojujeme
s odstupem.
9. Nedávat před soupeřem najevo své pocity, jako je bolest, strach, vztek.
10. Nedovolit soupeři zpozorovat známky naší slabosti a vyčerpán.
11. Pamatovat si účinek technik, o které jsme se pokusili a tímto způsobem odhalit nejcitlivější
místa soupeře.
12. Slabší úder, který zasáhl je lepší, než tvrdší, který minul.
13. Nepromeškat příležitost k úspěšnému protiútoku. Promeškaná příležitost se možná nikdy více
nevyskytne.
14. Použít nejrychlejší údery z větší vzdálenosti a nejtvrdší zblízka.
15. Nepromarnit zbytečně svoji energii, neboť tuto budeme možná potřebovat k zakončení zápasu.
16. Nepodceňovat soupeře. Pocit převahy nad soupeřem nikdy nesmí být. Každý soupeř je
nebezpečný, přitom by měl mít člověk na paměti to, že každý může být poražen, nehledě na
svoji pověst.
17. Pro každého opravdového bojovníka je také porážka polovičním vítězstvím, protože se z ní
poučí a svou námahu v tréninku zdvojnásobí.

13
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PRAKTICKÁ ČÁST
Šizej (postoj)
Šizen-tai (přirozené postoje)
V šizen-tai zůstává tělo uvolněné, ale bdělé – to znamená, že svalstvo těla je podle možnosti
relaxované, ale připravené k rychlé reakci. Není zde žádný zvláštní záměr nebo účel, ale z
přirozeného postoje lze rychle zaujmout jakoukoli útočnou nebo obrannou pozici. Kolena jsou
uvolněná (nejsou propnutá ani pokrčená) a hmotnost těla je rozložena na obě nohy stejně. Poloha
nohou se v různých formách šizen-tai mění, ale princip pohotové reakce zůstává.
Šizen hon tai – přirozený postoj

Džigo hon tai - obranný postoj

Migi šizen tai – pravý přirozený postoj

Migi džigo tai – pravý obranný postoj

Hidari šizen tai – levý přirozený postoj

Hidari džigo tai – levý obranný postoj

Kame (bojový střeh) – při bojovém střehu jsou ruce a nohy v obranné pozici
- migi - pravý
- hidari – levý

Pozice pro

pozdrav
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Seiza
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Shintai - technika přemísťování
Chůzi rozdělujeme:
-

přirozenou

-

v přirozeném postoji

-

v bojovém postoji

Základem chůze v úpolových sportech je kontakt chodidla s podložkou. Váha chodidla je na
přední straně chodidla, pata je uvolněná, skoro se podložky při chůzi nedotýká.
Chůzi v přirozeném či bojovém postoji rozdělujeme:
-

Ajumi ashi – přirozená chůze

-

Cugi ashi nebo Suri ashi – přísunná chůze

-

Okuri ashi – boční chůze

Chůzi provádíme:
- dopředu (mae)
- dozadu (ushiro)
- doprava (migi)
- vlevo (hidari)
- šikmým směrem

Sabaki - techniky úniku, obratu, úhybu
Únik - základní charakteristická vlastnost úniku je pohyb mimo osu soupeřova útoku. Většinou se
jedná o únik tělem min. 45° a více.
Obrat - základní charakteristická vlastnost obratu je pohyb šikmo po přímce proti soupeřovu útoku.
Většinou se jedná o únik tělem cca o 180°.
-

Tenkan, Mawate – obrat o 180°

-

Irimi tenkan – obrat v chůzi o 180°

Úhyb – odklon do strany, předklon, záklon, daking (podplutí) aj.

16
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Kuzushi
Slouží k narušení stability útočníka. Např. bez správného vychýlení není možné dobře provést
techniku porazu (hodu) či strhu.
Techniku vychýlení dělíme:
- Happo no kuzushi – osm směrů
- Hando no kuzushi – vychýlení s využitím síly soupeře

Ukemi waza – technika pádů
Pády slouží jako obrana před přemístěním po přehozu, porazu, žduchnutí, strhnutí ve
směrech vpřed, vzad, stranou atd. U většiny pádových technik se používá tzv. tlumící úhoz, který
slouží k tlumení pádu. Vykonávají ho ruce, resp. dlaně a do jisté míry i předloktí, které jsou v pozici
45 °od těla. Základní pády jsou vpřed, vzad, stranou a se provádějí s kotoulem nebo bez kotoulu
Význam pádů - spočívá k ochraně padajícího těla před zraněním při pádu a k přemisťování
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Mae ukemi – pád vpřed, tzv. Judo kotoul

Yoko ukemi – pád stranou

Ushiro ukemi – pád vzad

18
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Uke waza – technika krytů
Reálná aplikace uke wazy znamená v konfliktní situaci odvrátit útok protivníka a zároveň si
vybudovat co nejlepší pozici pro následný protiútok. To je velmi náročné a aby cvičenec v takovém
případě uspěl, musí se trénink takové konfliktní situaci v reálu co nejvíce podobat. Při aplikaci
jednotlivých bloků i ostatních technik se tělo člověka horizontálně děli na tři pásma.
Jednotlivá pásma:
1. Jodan – pásmo od hlavy po horní část hrudníku
2. Chudan – pásmo od horní části hrudníku po břicho
3. Gedan – pásmo od břicha, po genitálie

Rozdělení bloků:
- Tvrdé – tvrdé zastavení úderu, kopu aj.
- Měkké – svedení útoku, kopu aj.
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Tvrdé bloky

Age uke

Uchi uke

Soto uke

Gedan barai (Gedan uke)

20

www.jujitsuostrava.cz

Atemi waza – úderová technika
Obecně se do této skupiny řadí techniky úderů dolní (Ashi) a horní končetiny (Te), tělem
(Tai), hlavou (Men). Pro aplikaci Atemi waza používáme nejčastěji tyto úderové plochy:

* fettsul = kencui
Te ate waza – údery horní končetinou
Údery po přímce – cuki
- Oi Cuki – přímý úder s krokem
- Tate Cuki – pěst je vytočená o 90°, úder je kratší
- Teisho cuki – úder dlaní
- Gjaku cuki – úder v křížovém (obráceném) postoji
- Kizami cuki – vysunutý úder z přední ruky, atakuje bradu soupeře
21
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Údery po oblouku – uchi
1) Mawashi uchi – obloukový úder
2) Ura uči – obloukový úder vedený zespodu do krajiny břišní
3) Šuto uči – sek, nejčastěji na krční tepnu, prsty jsou natažené
4) Uraken uči – úder, který se provádí švihovým pohybem úderovou plochou uraken
5) Empi uchi ( Mae, Mawashi, Ushiro, Otoshi, Yoko) – úder loktem
6) Kencui uchi – „kladivo“
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Ashi ate waza ( Geri waza) – údery dolní končetinou
Kopy rozdělujeme na tlačené (kekomi) a švihové (keage)
- Mae geri – přímý kop
- Kin geri – kop nártem, většinou do genitálií
- Yoko geri – kop stranou
- Mawashi geri – obloukový kop
- Low kick – forma Mawashi geri na spodní pásmo
- Hiza geri – kop kolenem
- Kakato geri – kop patou

Hiza Geri
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Kansetcu waza – technika páčení
Podstatou páčení je přivedení skloubených pohyblivých částí lidského těla do nepřiměřené
polohy, tj. na hranici normální pohyblivosti nebo za tuto mez. Pokud páku zastavíme na hranici
poškození kloubu, způsobíme protivníkovi pouze bolest, naopak pokud v páčení pokračujeme dále,
může dojít k vážnému poranění kloubů, někdy i s trvalými následky. Páka zastavená na hranici
poškození kloubu slouží k blokování (znehybnění) protivníka. Páky využíváme k blokování,
znehybnění, transportu aj. Páčit můžeme horní končetinu, dolní končetinu, vazy. Využíváme k tomu
prakticky celé tělo. Nasazujeme v postoji, na zemi.
Výhody páčení:
-

blokování protivníka a tím omezení či úplné zrušení jeho další aktivity

-

regulace vyvolané stupněm bolesti, tím je dána možnost libovolně dlouhé doby
blokování

Nevýhody páčení:
-

vyžaduje delší nácvik

-

při nedostatečném nasazení vznikne kontakt se soupeřem, který může být pro obránce
nebezpečný

Obecně je třeba při nasazení techniky páčení respektovat individuální kloubní pohyblivost
(flexibilitu) a tím i individuální bolestivost na dané páčení. Při vážné sebeobranné situaci, při
nasazení páky (zpravidla jako transportní technika) by měl obránce vyvolat bolest na hranici
druhého až třetího stupně bolesti, abychom eliminovali riziko, že se útočník vyprostí (uvolní)
z páčení a přejde do protiakce.
Rozdělení páčení dle plochy:
- přímé – gatame
- s rotací – garami, gaeshi
Druhy páčení:
Páky na rameno : - ude garami
- giaku ude garami
- ushiro ude garami
- ashi ude garami
24
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Páky na zápěstí: - páka horizontální
- páka vertikální
- nikyo
- sankyo
- kote gaeshi
- kote mawashi
- kote hineri
Páky na loket - ude hišigi waki gatame (páka podpažní jamkou)
- ude hišigi hara gatame (páka pomocí břicha)
- ude hišigi empi gatame (páka pomocí lokte)
- ude hišigi te gatame (páka rukou)
- ude hišigi kanuki gatame
- ude hišigi hiza gatame (páka kolenem)
- ude hišigi kata gatame (páka přes rameno)
- ude hišigi ude gatame (páka předloktím)
- ude hišigi žuži gatame (páka lokte v boji na zemi)
Páky na prsty a palec – nukite garami
Páky na nohy – ashi gatame
- ashi garami
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Ude garami

Nikyo

Ude gatame

Kote gaeshi

Sankyo

Kanuki gatame

Ude hichigi žuži gatame

Waki gatame

Shime waza - technika škrcení
Při technice škrcení působíme tlak na tepny (krkavice), které zásobují mozek krví a kyslíkem.
Na působení škrcení se také podílí nervus vagus (bloudivý nerv). Jestliže je tlak na ohryzek,
hovoříme o rdoušení. Z hlediska polohy končetiny můžeme dosáhnout i kombinované techniky, tj.
škrcení a rdoušení zároveň. Po dobře nasazené technice škrcení, může následovat během několika
26
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vteřin bezvědomí. Pro potřeby nácviku techniky je bezpečnější škrcení. Návratem do vědomí stačí
zvednout sparingpartnerovy dolní končetiny. Rdoušení je ze zdravotního hlediska velmi rizikové.
Zatlačením ohryzku „do krku“, je nevratný stav, což může být při následné neposkytnuté první
pomoci smrtelné.
Základní rozdělení škrcení:
a) bez límce - Hadaka shime, Ushiro shime, Ashi shime, Sankaku shime, aj.
b) s pomocí límce - Cukomi shime, Morote shime, Ryote shime, Eri shime, Suso shime, Okuri
eri shime, Kataha shime, Ebi shime, Sode guruma, aj.
c) s využitím pomůcky, předmětu - Obi shime, Hambo shime, Suso shime, aj.
d) s využitím zbraně – např. pomocí Tanto, Hambo, aj.

Hadaka shime

Okuri eri shime
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Kataha shime

Morote shime

Katate shime

Ryote shime

Tsukkomi shime

Nage waza, Sutemi waza – technika hodu, strhu
TACHI WAZA - techniky prováděné v postoji
NE WAZA - technika prováděná na zemi. Tuto techniku také někdy nazýváme jako
„mimopostojový boj“. Technika na zemi se dále dělí:
- boj kdy oba účastníci střetu jsou na zemi – celým tělem či jeho částí, v sedu
- boj, kdy oba účastnící střetu jsou v kleku - Suwari waza - techniky prováděné v shiko dachi,
oba cvičenci se pohybují na kolenou, typické pro aikido
- boj, kdy obránce je v kleku a útočník ve stoje - Hanmi hantanchi waza, opět typické pro
aikido
Obecně Ne waza není vhodná pro sebeobranu, zvláště při skupinovém boji.

Nage waza
Porazy jsou chvaty, kterými se protivník vyvádí s rovnováhy za pomocí malé síly, kde
dochází k posunu těžiště a tím dochází k jeho pádu. V sebeobraně mají ten význam, že dostanou
soupeře do nižší, tedy pro něj do nevýhodné polohy, která obránci umožní zakončit akci tvrdým
nebo měkkým zakončením např. znehybněním.
Techniky hodů mají tyto části: Kuzushi- vychýlení
Cukuri – nástup do techniky
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Kake - hod soupeře
Sei shoku – dosažení kontaktu se soupeřem
Sei suru – kontrola soupeře
Rozdělení Nage – waza
1. TE WAZA - technika porazů, kde hlavní roli hraje práce horních končetin: Seoi otoshi, Seoi nage
(ippon, kata, eri, morote, sode), Tai otoshi, Te guruma, Kata guruma, Morote gari, Sukui nage, aj.

2. ASHI WAZA - technika porazů, kde hlavní roli hraje práce dolních končetin: O soto gari, O uchi
gari, Ko uchi gari, Ko soto gari, Uchi mata ashi, Ashi barai, Sasae curi komi ashi, aj.
3. GOSHI WAZA - technika porazů, kde hlavní roli hraje práce boků: Uki goshi, Harai goshi,
Goshi guruma, O goshi, Curi komi goshi, Hane goshi, aj.

Seoi nage

Tai otoshi
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Morote gari

Kata guruma

Sukui nage
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O soto gari

O uchi gari

Ashi barai
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O Goshi

Harai goshi

Goshi guruma
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Sutemi Waza - technika strhů
Technika strhu je charakterizována, kdy obránce zároveň při provádění techniky padá
s útočníkem na zem (mimo něho) či rovnou na útočníka (forma Maki komi). Útočník je strháván
razantněji a větší silou než u Nage waza. Nečekaným strhnutím můžeme útočníkovi způsobit vážná
zranění, především hlavy, jelikož je strhnut přímo k zemi. Technika strhu je nevhodná pro
skupinovou sebeobranu.
1. MAE SUTEMI WAZA - technika strhů, kdy soupeř je strháván v ose útoku: Tomoe nage, Sumi
gaeshi, Uki waza, Ura nage, aj.
2. YOKO SUTEMI WAZA - technika strhů, kdy soupeř je strháván mimo osu útoku: Yoko otoshi,
Yoko wakare, Yoko gake, Yoko guruma, aj.
3. MAKI KOMI – technika strhů, kdy obránce zároveň padá na útočníka: Soto maki komi, Ó soto
maki komi, Ó uchi maki komi, Ko uchi maki komi, aj.

Tomoe nage

Sumi Gaeshi
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Tani otoshi

Uki waza

Yoko otoshi
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Maki komi

Katame waza (Osae) – technika držení, znehybnění
Jedná se o omezení pohybu soupeře tak, aby soupeř nemohl osobu jež nasadila držení či
znehybnění ohrožovat. K tomu je zapotřebí blokovat minimálně končetiny a trup. U sebeobranných
akcií je vhodné použít takovou techniku znehybnění, kde útočník je pacifikován (fixován) na
břichu, na zádech, na boku, kde obránce je nad soupeřem, za současného páčení horní nebo dolní
končetiny či obou končetin najednou.

Kesa gatame

Kata gatame
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Yoko shiho gatame

Kami shiho gatame

Tate shiho gatame
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Základní provedení vs. aplikace technik
Základní provedení – demonstrace prvku techniky. Zakončení:
-

Sei shoku – dosažení kontaktu se soupeřem

-

Sei suru – kontrola soupeře

Aplikace – je složena z bloku, vstupu (navolnění), provedení techniky (prvku, kombinace) a
dokončení. Zakončení je jako u základního provedení, plus:
-

tvrdé – fyzická likvidace úderem, kopem, páčením a škrcením v 3. stupni bolesti

-

měkké – zakončení převratem soupeře, znehybněním, transportní technika

Vždy je důležitá kontrola útoku, soupeře jednotlivce, skupiny, okolí, zbraní
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První pomoc
Postup při chybějící reakci na bolestivý podnět



v přítomnosti další osoby žádáme o volání Zdravotnické záchranné služby



postižený leží na zádech na pevné podložce, je vyčištěná dutina ústní, provedeme uvolnění
dýchacích cest -> záklon hlavy a/nebo předsunutí spodní čelisti



pokud následuje zřetelný nádech, udržujeme průchodné dýchací cesty



Dýchání musí být normální - tedy volné dechy s frekvencí aspoň jeden za 6 sekund. Při
zástavě srdeční mohou přetrvávat ojedinělé lapavé dechy (popisované jako „kapří“) asi
jednou za 30 sekund



pokud postižený nedýchá, voláme sami Zdravotnickou záchranné službu a ihned poté
zahájíme nepřímou srdeční masáž



přiložíme ruce kolmo k tělu, přibližně doprostřed (cca mezi prsní bradavky) hrudníku, a
energicky stlačujeme hrudník do hloubky 4 - 5 cm frekvencí 100/min, tedy téměř 2 x za
sekundu.

U dospělého zahájíme 2 vdechy, třiceti kompresemi 2 vdechy a pak pokračujeme v rytmu 30
stlačení a dva vdechy. U dětí (od 1 roku) nejprve pětkrát hluboce vdechneme a pak pokračujeme
rovněž v rytmu 30 stlačení a dva vdechy, stlačujeme jednou rukou, případně jen dvěma prsty
přiměřeně velikosti a věku dítěte, do hloubky přibližně 1/3 hrudníku. Oživování (resuscitaci)
provádíme do příjezdu záchranné služby, do úplného vyčerpání zachraňujících, případně dokud
postižený nezačne spontánně dýchat a má stabilizovaný krevní oběh
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Stabilizovaná poloha
Podaří-li se těmito opatřeními obnovit průchodnost dýchacích cest, lze uložit postiženou osobu,
která je v bezvědomí a dostatečně spontánně dýchá do stabilizované polohy.
Postup při ukládání do stabilizované polohy

Dále kontrolujeme stav dýchání, přítomnost a kvalitu tepu. Jestliže ale postižená osoba nadále
nedýchá a nebo spontánní dýchání není dostatečné, je nutné neprodleně zahájit další soubor opatření
neodkladné resuscitace.

Zabránit střetu, znamená střet
vyhrát
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