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OLDŘICH
ŠELENBERK

Vracíme vojáka
z tělocvičny na

BOJIŠTĚ!

Již 25 let se česká armáda učí
vojenskou verzi musado, tedy
sebeobrany a boje zblízka,
sestavené především z technik
korejských umění. V republice
se ale učí ještě o pět let déle. Od
samého začátku je u toho Oldřich
Šelenberk, nyní již se sedmým
danem hlavní instruktor World
Musado Association.
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MUSADO se cvičí v Městské hromadné dopravě...

Zakladatel MUSADO Herbert Grudzenski

Musado se řadí mezi
novodobá bojová umění.
Jak vlastně vzniklo?
„Zakladatelem a velmistrem
musado byl Herbert Grudzenský z Německa (*1947–
†2012). Ten se již od svého
dětství aktivně věnoval bojovým uměním a sportům. V letech 1968–1970 sloužil jako
voják u výsadkového praporu
ve Wildeshausenu v severním Německu, kde získal
první zkušenosti s vojenským
bojem zblízka. Po ukončení
své služby v armádě, otevřel
ve městě Castrop-Rauxel
soukromou školu asijských
bojových umění. V této době
také navázal osobní kontakt s některými korejskými
mistry taekwondo, hapkido
a kuksulwon, kteří přišli jako
zahraniční dělníci do Německa za prací. Několik z nich
získal pro svůj dojang jako
instruktory a také jako osobní
učitele. Společně s nimi pak
trénoval různé bojové techniky musul (všeobecný výraz
pro korejské bojové praktiky).
V osmdesátých letech byl již
Herbert Grudzenski natolik
zkušeným učitelem, že mohl
s ohledem na evropské prostředí vytvořit nový, ucelený
a moderní styl sebeobrany
a boje zblízka, pro který zvolil
jméno musado, česky ,,cesta
válečníka». To se dále dělí na
tradiční musado určené civilním osobám a musado Military Combat Systém (MCS),
což je specifický tréninkový
program pro příslušníky
ozbrojených a bezpečnostních složek.“

...kurzy znají i lékaři...

Co tohle umění odlišuje
od ostatních a v čem
je nejsilnější?
„Žádný boj nikdy nevyhrává konkrétní styl, ale jen
konkrétní válečníci. Z tohoto
důvodu proto nemůže nikdo
tvrdit, že jeho umění je to
nejlepší na světě. To je můj
pohled na scénu bojových
umění a sportů po 40 letech
osobního tréninku. Takže kdo
chtěl, tak si cestu k musado
našel a ví, co obsahuje a proč
ho trénovat. Nechci tedy nic
porovnávat nebo obhajovat.
Jak říká můj kolega: ,,Je lepší
jednou zkusit než billboard na
každé křižovatce“.
Vy jste se po zakladateli
Grudzenském stal
prezidentem a hlavním
instruktorem World
Musado Association. Je
tedy Česko hlavní baštou
tohoto umění? V kolika
zemích se vůbec vyučuje?
„Ano, v roce 2012 jsem převzal
jako služebně nejstarší instruktor vedení celé WMA. Bylo
to přání pana Grudzenského
a jeho rodiny. Od té doby jsme
významně pokročili v šíření jeho
stylu. V současné době jsou oficiální kluby WMA nejen v Česku,
ale také na Slovensku, v Německu, v Brazílii a připravujeme
další. Tady musím zdůraznit,
že pro založení pobočky WMA
jsou vymezena striktní pravidla
– například minimální počet
členů, instruktorů a škol, takže
to není jednoduchá záležitost.
Jinak se k nám ale hlásí a jezdí
individuálně trénovat zájemci
z celé Evropy.“

Jak silné jsou v současnosti
vazby na Koreu? Nebo
už si musado žije úplně
vlastním životem?
„Každý strom má své kořeny
a pro musado je to Korea.
Právě tamní bojové techniky
tvoří základ musado. Spolu
s ostatními instruktory WMA
jsem byl v Koreji několikrát trénovat tchukkong musul, což
je bojové umění pro speciální
jednotky a hapkido. Při té
příležitosti jsme také navštívili
významná místa, která ovlivňovala vývoj bojových umění
na tomto poloostrově. Svoje
poznatky jsme pak zanesli do
metodických materiálů WMA.
Nicméně musado bylo od
svého počátku koncipováno
jako evropské bojové umění
a tomu tedy odpovídají i formy tréninků a interní pravidla
WMA.“

MUSADO:
30 LET
ČINNOSTI V ČR
„Dovoluji si pozvat všechny
bývalé i současné studenty
nebo instruktory musado na
výroční camp s názvem 30 let
MUSADO v ČR, který proběhne 3.–6. října. Pozvánka a bližší
informace budou na našem
webu www.musadocz.cz,“
vzkazuje příznivcům Oldřich
Šelenberk.

V devadesátých letech
musado vyhrálo výběrové
řízení na bojové umění
Armády české republiky.
Díky čemu jste zvítězili?
„Vývoj boje zblízka v bývalé
ČSLA a v současné AČR má
dlouholetou tradici a nelze
tedy říct, že to pro nás bylo
pole neorané. Už od II. světové války se zde vyučovaly
techniky na základě poznatků
z útočných kurzů v Anglii
nebo z německých a ruských
předpisů. Později armáda
zkoušela zavést například
„branu“ (tvůrci J. Novák, I.
Špička, správně nazývaná sebeobrana MS-1 a MS-2, pozn.
red.). My jsme od roku 1992
nejprve prováděli kurzy boje

zblízka pro Zpravodajskou
správu generálního štábu, čili
pro výsadkové a průzkumné
jednotky. Na základě kladného
hodnocení byla pak v roce
1993 vypsána veřejná soutěž
o zavedení systému sebeobrany a boje zblízka do AČR,
kterou musado MCS vyhrálo.
Komise přitom hodnotila
náš systém jako jednoduchý,
rychle naučitelný a takový, že
vrací vojáka z tělocvičny zpět
na bojiště. Na základě tohoto
výsledku byla v roce 1994
zahájena výuka musado MCS
u všech druhů vojsk.“
Kromě armády
spolupracujete i s hasiči
a záchrankou. To je také
celorepubliková spolupráce?
„U složek Integrovaného
záchranného systému byl
v 90. letech zájem o výcvik
takřka nulový. Převládal názor,
že to pro ně není potřeba.
Teprve s nárůstem agresivity
ve společnosti a především
pak při zákrocích hasičů nebo
záchranářů na místě nehody
či v nemocnici proti opilcům
a agresivním pacientům se
situace začala měnit. Nyní
pořádáme pravidelné intenzivní nebo periodické kurzy
sebeobrany pro zdravotnický
personál, záchranáře, hasiče
a to nejen v Česku, ale také
i na Slovensku.“
Co učíte tyhle
neozbrojené a z povahy
práce nebojové složky
záchranného systému?
„Jedná se vždy o výběr vhodných technik pro konkrétní

...i záchranáři

cílovou skupinu. Základ tvoří
taktické zásady, schopnost
udržet bezpečnou vzdálenost,
několik krytů, úderů a kopů,
uvolňovací techniky a podobně. Při vyšším stupni výcviku
zařazujeme třeba obranu proti
zbraním, znehybňující techniky, kontaktní boj a použití
improvizovaných zbraní.“
Vy sám v oblasti bezpečnosti
a výcviku působíte desítky
let. Jak jsou na tom obecně
se sebeobrannou průpravou
řadoví čeští hlídkoví
policisté a strážníci? Věnují
se tyhle sbory dostatečně
takové přípravě?
„Já osobně nepovažuji
boj zblízka za nejdůležitější
disciplínu při výcviku vojáků
a policistů. Určitě má přednost
třeba taktika nebo praktická
střelba. Sebeobranné techniky
mají řešit jen nečekaně vzniklé
situace při boji nebo zákroku,
když vám třeba dojde munice,
když není čas přebíjet, když

jste zaskočen a nestačíte použít svoji zbraň, když dojde ke
ztrátě zbraně a tak podobně.
Hlavu, ruce a nohy máte vždy
s sebou, takže stačí je v nouzi
jen správně použít. Přitom
platí pravidlo, že boj zblízka
se naučíte tak rychle a dobře,
kolik času vám na to poskytne
jednak zaměstnavatel, zadruhé a hlavně ale záleží, kolik si
ho poskytnete vy sám osobně.
Z tohoto důvodu proto nechci
hodnotit některou ze složek,
protože je to případ od případu na různé úrovni.“
Podle sledování médií se
mi zdá, že sílí tendence
dlouhodobě snižovat
význam tréninku bojových
umění, sebeobrany,
sebeobranné střelby,
znalosti taktiky, protože
podle redaktorů žijeme
v bezpečném světě.
Jak to vidíte vy?
„Od výcviku sebeobrany se
u ozbrojených složek ve světě

hodně upouští, to je pravda.
Spoléhá se nyní hlavně na
palné zbraně a nově také na
inteligentní stroje a technická
zařízení, jako jsou drony, dálkově ovládané zbraňové systémy. Takže k boji ,,muž proti
muži“ už nemusí teoreticky vůbec dojít, boj proběhne jen na
monitoru PC. Nicméně jsem
zatím neviděl žádného robota
zpacifikovat opilého útočníka
s nožem, spoutat ho a odvést
na policejní stanici. Takže bych
u toho tréninku sebeobrany
ještě chvíli zůstal. A co se týká
bezpečného světa a médií:
Víte, kde začíná pravda? Tam
kde končí signál ČT1. A optimista je špatně informovaný
pesimista...“
Řekněte mi, proč by měl
člověk dělat právě musado?
„Tak osobní důvody můžou
být různé. Je to zajímavá
volnočasová aktivita, dochází
při ní ke zvyšování fyzické
a psychické kondice, doplňuje
to profesní připravenost, schází se tu parta lidí s podobnými
zájmy a také by se to mohlo
někdy v životě hodit. Platí
přeci staré známé rčení, že kdo
je připraven, není překvapen.
Navíc trénink musado se
v rámci WMA prolíná i s dalšími aktivitami, jako jsou kurzy
přežití nebo parašutistický, potápěčský a horolezecký výcvik.
Takže ani o adrenalin u nás
rozhodně není nouze. Jinak
si myslím, že je to rozhodně
lepší, než sedět doma na gauči
a leštit displej na mobilu nebo
tabletu.“
PŘEMYSL SOUČEK

