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Strach, 

Nevím jak vy, ale občas se dostanu do nepříjemné situace. 
Mám to vzít v noci přes park? Co ty tři chlápci na ulici, mám 
se jim vyhnout? Kolikrát už jsem váhal, jestli se zapojit 
do konfliktu s opilci v baru. Nebo přemýšlel, jestli bych 
dokázal ochránit svoji partnerku a nestrávil následně noc 
na jednotce intenzivní péče. A tak jsem zašel pro radu 
k armádě. Ideální na to je major ROMAN HIPPÍK (52), který 
se sebeobranou zabývá celý život. Patří k průkopníkům 
bojového umění musado, který armáda zavedla do 
svého výcviku už v roce 1993. Mimochodem, v boji 
zblízka díky tomu patříme k nejlepším armádám světa. 
Z českých vojáků ovládá základy musada každý, kdo slouží 
u bojových jednotek.

KrátKý Kurz sebeobrany s vojensKým 
instruKtorem bojového umění musado

a špinavé triky
zuřivost
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 ■ Tak pojďme rovnou na věc. Když se do-
stanu do krizové situace a hrozí mně napa-
dení nebo rvačka, co byste mi poradil? Co je 
nejlepší udělat?
Zastávám tři základní poučky: útěk, rychlý 
útěk a nadávky z dálky. 

 ■ Nadávky z dálky, jak to myslíte?
Dělám si trochu legraci. Ale opravdu dopo-
ručuju sledovat konflikt jenom zpovzdálí. 
A pokud možno se mu úplně vyhnout. 

 ■ No dobře, ale někdy se už utéct nedá 
nebo není kudy.
Potom se musím rychle dívat kolem sebe 
a hledat, co bych mohl použít jako zbraň. 
V hospodě je to třeba typicky židle. Sedím 
na něčem, co se během chvilky může stát 
mojí hlavní oporou a štítem. A můžu to na-
stavit útočníkovi, který po mně jde.

 ■ A když to nebude stačit?
Vždycky se něco najde, třeba popelník 
nebo láhev. Pokud mám zbraň, tak je dobré 
upozornit, že ji mám u sebe. Rozhodně na-
opak nedoporučuju sahat po noži, protože 
pak hrozí, že ten nůž skončí ve mně. Nej-
lepší je situaci uklidnit. Takové to: „Hele, 
kluci, já jsem tady náhodou, mně do toho 
netahejte.“ Snažit se z toho nějak vymluvit. 
To je určitě nejlepší. A také nikdy nikoho 
zbytečně nedráždit.

 ■ Mám šanci ve stresu odhadnout, kdo 
proti mně stojí?
Moc ne. Hlavně nikoho nesmím podceňo-
vat. Z vlastní zkušenosti vím, že z nenápad-
ného člověka se může stát tygr, který po-
řádně vycení zuby. To, jak člověk vypadá, 
ještě nic neznamená. Naopak, pokud proti 
mně stojí dvoumetrový chlap s bicepsy jako 

moje stehna, tak je předem jasné, že ho ne-
budu chytat pod krkem.

 ■ A co když někdo chytne pod krkem mě?
Zopakuju: nejlepší je se do té situace vů-
bec nedostat. A když už v ní jste, tak se do 

té kravaty nenechat chytit! Protože potom 
už je to těžké. Základem je stabilní postoj, 
aby mě útočník nemohl strhnout na zem. 
Následně ho musím donutit, aby mě z toho 
škrcení pustil.

 ■ To zní jednoduše, ale jak to mám udělat?
K tomu slouží něco, čemu říkáme „navol-
ňovací“ technika.

 ■ Proč „navolňovací“?
Když vás tady štípnu (názorně předvádí 
v jamce pod kolenem, opravdu to bolí, pře-
kvapeně jsem sebou škubl, pozn. red.), tak 
nervy zapracují a útočník s sebou nechtěně 
trochu cukne. To mně dá tu krátkou chvíli, 
kdy můžu zareagovat. Takzvaně ho „navol-
ním“. Je to technika, která různými způso-
by způsobí soupeři bolest nebo šok. Něco, 
co ho rozhodí. Úder na citlivá místa, tře-
ba na genitálie nebo na hrtan. Bodnutí do 
oka, zatlačení na citlivé vitální místo na lid-
ském těle, kterých je celá řada. Na krku, na 
ruce, v tříslech, pod kolenem, kolem ledvin. 
A naprosto zásadní je to udělat hned.

 ■ To je asi pro neškoleného člověka ob-
tížné. Když na vás někdo zaútočí, jste 
zaskočený.
Jde o mentalitu, charakter, každý jsme jiný. 
Někdo je přeborník na počítače, a pokud se 

zvedne od stolu v kanceláři, prochází měs-
tem a někdo na něj zaútočí, tak je zaskoče-
ný tou situací a není schopen reagovat. Ně-
kdo jiný jde z fitka nabuzený adrenalinem 
a bude reagovat úplně jinak. Když mě ně-
kdo zezadu drží pod krkem, mám stažené 
krkavice, špatně se mi dýchá, přicházím 
o  vědomí, tak musím něco udělat ihned, 
protože mám jenom pár vteřin. Někdy do-
konce jenom jednu vteřinu. A pokud jsem 
schopen překonat tuhle hrůzu a nějak zare-
govat, mám šanci přežít. Pokud tomu pod-
lehnu, tak mě uškrtí.

 ■ To už ale mluvíme spíš o  vojácích než 
o skutečném životě, ne?
Pokud na mě zaútočí trénovaný člověk, kte-
rý ví, co dělá, tak nemám šanci. Tohle přes-
ně učíme vojáky. Ti zaprvé musí počítat 
s tím, že jednoho dne můžou položit život, 
ale zadruhé musejí umět automaticky rea-

govat. Měli by mít v hlavě kontrolku, kte-
rá se rozsvítí ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí. 
Protože v akci nevíte, jestli proti vám stojí 
někdo perfektně trénovaný na boj zblízka, 
anebo nováček, který nastoupil před dvěma 
týdny. Takže v reálném vojenském konflik-
tu, pokud mám odstranit hlídku a otevřít 
prostor pro napadení nějakého skladu nebo 
důležitého objektu, musím umět správně 
reagovat. Nejlepší je samozřejmě pistole 

s  tlumičem, co si budeme povídat. Všich-
ni dnes říkají, že doba je moderní, že se už 
nikdy nestane, aby voják nasadil na zbraň 
bodák, že se už nikdy nebude bojovat tvá-
ří v tvář, že po sobě budeme jenom střílet 
dlouhými zbraněmi, že všechno vyřeší mo-
derní technologie. Bohužel všechny kon-
flikty ukazují, že to není pravda.

 ■ Vy v armádě školíte instruktory musa-
da. Co to vlastně je?
Musado je bojové umění, systém boje zblíz-
ka, a znamená v překladu „cesta válečníka“. 
Dělí se na tradiční a vojenské (Musado Mi-
litary Combat System, vojenský bojový sys-
tém, pozn. red.), které slouží hlavně k vý-
cviku ozbrojených složek, armády nebo 
policie. Název vytvořil zakladatel musada 
Herbert Grudzenski - výsadkář bundes-
wehru a  později učitel bojových umění, 
které se snažil přizpůsobit potřebám vojá-

kům. Vycházel z technik, které se naučil od 
korejských mistrů. Věnoval se tomu celý ži-
vot, trénoval aikido, judo, karate. Všechno, 
co se naučil a co ho nejvíc ovlivnilo, potom 
spojil do jednoho účelného systému.

 ■ Poznal jste ho osobně?
V roce 1994 jsem u něj dělal zkoušky na 
1. dan, černý pás. Už když jsem ho viděl 
poprvé, měl jsem pocit, že proti mně stojí 
tygr. Když mě chytil nebo udeřil, to neby-
lo normální! Z toho člověka čišela neuvě-
řitelná energie. Měl ji v sobě do poslední 
chvíle. Ještě pár let před smrtí jsem se bál 
mu dělat figuranta. Ne že by to bolelo, ale 
měl jsem pocit, že mě roztrhne. Ještě v 55 
letech měl sílu, kterou jsem mu záviděl. 
Naším guru v Česku je zase Oldřich Še-
lenberk (nejstarší žák Grudzenského a od 
roku 2012 šéf světové organizace musada, 
pozn. red.), jemu vděčím za všechno, co 
v musadu umím.

 ■ Ta „cesta válečníka“ má nějaký symbo-
lický význam?
Ano, má. Já to beru jako ekvivalent vojen-
ské přísahy. Bojové umění je trochu životní 
styl a hlavně dlouhodobý proces.

 ■ Jak se musado liší od jiných bojových 
umění, jako je třeba známé izraelské krav 
maga?
Všechna bojová umění vznikala podob-
ně. Už od chvíle, kdy člověk vzal popr-
vé do ruky kámen a  někoho praštil, sna-
žil se nějak zdokonalovat. Některé národy 
na tom byly lépe, snažily se pochopit, jak 
funguje lidské tělo při obraně holýma ru-
kama nebo s nějakým předmětem v ruce. 
Kámen, tyč, nůž, meč… Takže to vznikalo 

 „Nejlepší obrana je 
rychlý útěk, nebo 
nadávky z dálky.“

„Když vás někdo 
drží pod krkem, 
máte jen vteřinu.“

Zaplést se do konfliktu 
v baru po pár pivech nebo 
panácích umí každý, 
ale vyváznout ve zdraví 
už je složitější. Kdo by 
nechtěl být jako voják 
Jack Reacher z thrilerů 
od Lee Childa, kde není 
problém vyřídit šest 
týpků za patnáct vteřin! 
Přesto nejlepší rada zní: 
z potyčky se vymluvit 
a odejít. A když už je 
pozdě, popadněte první, 
co vám přijde do ruky. 
Popelník, židli… „A hlavně 
nikoho nepodceňovat. 
To, jak člověk vypadá, 
ještě nic neznamená,“ 
upozorňuje major Hippík.

Roman Hippík předvádí 
prvky z musada, které 
armáda zavedla už v roce 
1993. Základem je naučit 
vojáky, aby správně a ihned 
reagovali v kritické situaci, 
v sebeobraně nebo kdyby 
museli čelit útoku protivníka 
s nožem. V tu chvíli není čas na 
přemýšlení, pohyby musejí být 
automatické.
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na všech kontinentech, ale v Asii to dotáhli 
k dokonalosti.

 ■ Evropa v tomto směru byla zaostalá?
Neřekl bych. Třeba ve středověku byla na 
našem území spousta dobrých válečníků, 
kteří ovládali systém boje zblízka, holýma 
rukama a beze zbraně.

 ■ Jak jste se k musadu dostal vy?
Původně jsem chtěl být vojenský muzikant, 
ale to nevyšlo, nebyl jsem tak talentovaný. 
Bavil mě sport, hrál jsem fotbal, ale ze všeho 
nejvíc mě lákalo karate. To nejdřív nevyšlo, 
třikrát mě vyhodili. V  80. letech byl totiž 
o karate obrovský zájem a brali jenom pár 
lidí z obrovského množství zájemců, takže 
museli dělat přísnou selekci. Měl jsem jako 
fotbalista dobrou fyzičku, ale když jsem 
musel dělat deset kliků, deset dřepů, deset 
lehů sedů, a potom hned další sérii s devíti 
opakováními, s osmi, se sedmi a tak dál, tak 
u páté série už jsem se začal kroutit a vyho-
dili mě. Podruhé jsem zase skončil na shy-
bech. A ani potřetí to nevyšlo. Tak jsem za-
čal chodit dobrovolně na tréninky a trenér 
mě nakonec vzal, protože jsem byl takový 
nezmar. Nakonec jsem se karate věnoval až 
do roku 1992. A tehdy byl vypsán vojenský 
kurz na bojový systém, který nikdo neznal. 
Odebíral jsem časopis Warrior, kde vyšel 
o musadu malý článek. Začal jsem se o to 
zajímat a můj velitel mě na ten kurz poslal.

 ■ Čím se vám musado tak zalíbilo?
Karate je nádherný sport, díky kterému 
jsem se naučil veškeré základy. Ale v musa-
du jsem poprvé v životě pochopil, že exis-
tuje i něco jiného než sestavy a stínování. 
Najednou jsem si sáhnul na chlapa, mohl 
se s někým porvat. To, co jsem předtím je-
nom naznačoval, jsem mohl uvést v život. 
Když to shrnu, tak karate je sebekontrola 

a musado je zadostiučinění. Je to naplnění 
představ o tom, jak by člověk měl bojovat. 
Začalo mě to strašně bavit. A pak už to jelo, 
v roce 1994 jsem byl vybrán se dvěma ko-
legy na vedoucího instruktora armády. Byl 
jsem mezi prvními třemi.

 ■ Teď školíte instruktory, kteří pak učí 
další vojáky? Tím pádem se musado dosta-
ne k velkému množství vojáků?
Přesně tak. Chceme s kolegy připravit co 
nejvíce vojáků na situace, které mohou 
reálně nastat v  boji zblízka. Podstatou 
systému je jednoduchost a účelnost.

 ■ Připravujete vojáky na krizové situace, 
kdy jde o  život. Abyste přežil, ten druhý 
musí zemřít?

Ne! V  žádném případě. Cílem je pře-
žít. Připravujeme je na situace, které 
mohou nastat v boji, kdy jim například 
dojde munice. Kdybych učil vojáky na-
příklad jenom karate, tak je naučím per-
fektně kopat, perfektně udeřit, ale to 
nestačí. V musadu jim dám jako na ta-
líř možnosti, jak reagovat v různých si-
tuacích. Cíleně je učíme, co dělat, když 
je někdo chytne do kravaty, když na ně 
někdo vytáhne nůž, nebo na ně běží se 
samopalem.

 ■ Četl jsem, že v musadu se používají špi-
navé triky. Co to znamená?
Jsou to techniky, které soupeře rozhodí. 
Třeba kdybych teď vzal tenhle mobil a ho-
dil ho po vás. Nebo vám šplíchnul do obli-
čeje pivo. Nebo když si naostřím kreditní 
kartu, kterou v nouzi vytáhnu. Představ-
te si vojáka na útěku ze zajetí nebo sestře-
leného pilota, který nemá zbraň a někdo 
ho pronásleduje. A on dokáže v běhu ulo-
mit kus větve, který použije v sebeobraně. 

Prostě udělám něco, co není podle pravi-
del. Budu bojovat „nečestně“, proto špina-
vé triky.

 ■ Viděl jsem video, kde vojáci musado 
předvádějí. Připadalo mi to trochu jako 
zpomalený film a ne boj. Takhle to přece ve 
skutečnosti nemůže vypadat…
Naopak. Pomalé pohyby jsou žádoucí, pro-
tože si tím vytvářím motorickou paměť. 

Ruka si na ten pohyb zvykne, mozek dává 
povely automaticky a pak můžu přidat na 
rychlosti.

 ■ Na tréninku se skutečně perete?
Postupně. Nejdřív se učíme, jak pořád-
ně stát a využívat těžiště. Jak umět dobře 
spadnout na zem. Jak správně vést úder. 
Na útok zprava se například reaguje tím-
to pohybem (předvádí) a  ten si musíte 
zafixovat.

 ■ Takže se reaguje roboticky?
Ne, vůbec ne. Je to zautomatizovaný po-
hyb, který je ovšem potřeba umět správ-
ně použít. To opakování v  tréninku 
usnadňuje mozku rozhodnutí. Je to stej-
né, jako když vám padá tužka ze stolu, 
tak ji také chytíte automaticky naučeným 
pohybem.

 ■ Dostal jste se v  normálním životě do 
situace, kdy jste musel nějakou techniku 
z musada použít?
Jako malý kluk jsem se připletl do rvačky 
mnohokrát, a dostal jsem taky pěkně přes 
držku. Mám zlomený nos (ukazuje). Proto 
jsem se kdysi přihlásil na karate.

 ■ Jste připraven bojové umění použít, 
kdyby vám třeba šlo o zdraví?
Asi jo! Ale zatím jsem se z  toho vždycky 
dokázal vykecat, nějak to těm dotyčným 
vysvětlit.

 ■ Nemůže to být i psychologická výhoda, 
že je na vás vidět sebejistota? Že se nebojí-
te? Že se ubráníte?
Určitě! Proč bych si nechal ubližovat nebo 
ubližoval někomu jinému, když vím, že se 
to dá vyřešit bez zbytečného konfliktu? Ale 
to se bavíme o běžném životě. Když budu 
jako voják v ozbrojeném konfliktu, tak ne-
budu váhat ani vteřinu. Tam je to nepřítel. 
Je to něco jiného než na ulici.

 ■ V čem je to jiné?
Nemusíte dodržovat pravidla. Ten náš sys-
tém umožňuje využít cokoli. Můžu útoční-
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„Pokud zaútočí 
trénovaný člověk, 
nemám šanci.“

„občas jsem dostal 
přes držku, tak 
jsem šel na karate.“

INZERCE

Musado je systém boje 
pro všechny a ovládají 
ho i ženy. Pár rychlých 
a překvapivých pohybů 
může vyřadit ze hry 
i statného útočníka. 
Potom je ovšem potřeba 
okamžitě utéct a zavolat 
o pomoc. A vůbec nejlepší 
je vyhýbat se možným 
kritickým místům.

Učitelé a mistři 
Romana Hippíka. 

Dvě velké postavy 
bojového umění. 
Vlevo zakladatel 
musada Herbert 

Grudzenski, vpravo 
Oldřich Šelenberk. 

Ten je nyní šéfem 
světové organizace 

musada.
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kovi natrhnout oční víčko nebo ucho, roz-
mlátit mu hlavu přilbou, nacpat mu hlínu 
do očí. V našem systému neplatí, že malý 
voják by se neubránil velkému. Pokud ví, 
co má dělat a  bude rychlejší, tak vyhraje. 
Proto jsem říkal, že nikdy nesmíte nikoho 
podcenit.

 ■ Je možné natrénovat, abych se nebál?
Dá se naučit, abyste nebyl zaskočený 
a abyste počítal s tím, co se může stát. Po-
užíváme k tomu Cooperovu stupnici ostra-
žitosti (John Dean Cooper, americký voják, 
bojoval ve 2. světové i v korejské válce. Po 
odchodu z armády se věnoval výuce a tvr-
dil, že nejdůležitější pro přežití v nebezpeč-
ných situacích není zbraň nebo bojové do-
vednosti, ale nastavení mysli, pozn. red.). 
Na té stupnici jsou různé barvy, bílá žlutá, 
červená a černá.

 ■ Co to znamená?
Bílá znamená absolutní klid. Pokud jsem 
v bílé barvě a někdo na mě zaútočí, nejsem 
schopen reagovat a  umírám. Žlutá barva 
znamená pozor, něco se může dít, hrozí ne-
bezpečí. Červená znamená: „Bojuj!“. A čer-
ná je afekt, bezhlavé mlácení kolem sebe, 
cesta do pekel. Takže bílá a černá jsou nej-
horší, od těch se držte dál.

 ■ Mohl byste to popsat na civilním životě?
Představte si, že se procházím po ulici se 
svojí milou a  v  dálce v  parku vidím sku-
pinu několika chlápků. To jsem ve žlu-
té barvě. Takže si řeknu, že půjdeme jinu-
dy nebo přejdeme na druhou stranu ulice. 
Když se těch pět chlápků vydá směrem ke 
mně, přepínám do slabší červené, řekněme 
oranžové. Začínám vyhodnocovat mož-
nosti: žena má vysoké podpatky, takže ne-
utečeme. Pokud nemůžu nikoho zavolat na 

pomoc, začnu se připravovat na boj. Kolik 
mám zbraní, jaké mám schopnosti. Scho-
vám partnerku za sebe. Když se přiblíží až 
ke mně, přepínám do červené. Pokusím 
se z  toho vymluvit, anebo budu bojovat. 
S tím, kdo mě bude nejvíc ohrožovat. Vy-
beru si toho nejsilnějšího ve skupině.

 ■ Proč nejsilnějšího?
Každou skupinu někdo vede. Po jeho vyřa-
zení by se ostatní mohli stáhnout.

 ■ A jak by se projevilo, kdybyste se dostal 
do černé barvy?
To je zuřivá fáze. Když někoho hodně na-
štvete, začne zuřit a tím se strašně zpoma-
lí. V zuřivosti mu ztuhnou svaly, už se ne-
kontroluje. To jsou ty opilecké bitky. Chlap 
popadne půllitr a pořádně se napřáááhne, 
protože chce dát strašnou ránu, ale mezi-
tím dvě dostane. Nebo ta rána letí tak dlou-
ho, že máte dost času ji někam odsunout 
nebo přesměrovat.

 ■ A jak se chová voják v černé barvě?
Nikomu bych nepřál, aby se do toho stavu 
dostal. To je zkrat, člověk má strach o život, 
dělá nepředvídatelné věci, chce se zachránit 
za každou cenu, a to je špatně. Voják musí 
zůstat v  červené, musí mít vizi vítězství. 
Černá barva je panika, člověk ochrne.

 ■ Učíte musado i ženy?
Samozřejmě. To je systém pro všechny.

 ■ A může se drobná žena ubránit většímu 
muži?

No, silný muž má několikanásobně větší 
sílu, což je problém. Ale pokud žena pou-
žije zákeřné nebo špinavé techniky, o kte-
rých jsme mluvili, má šanci. Může nabrat 
v parku štěrk a hodit ho útočníkovi do očí. 
Ovšem dobře naplánovanému útoku se dá 
bránit velmi špatně.

 ■ Proto by ženy měly být pořád ve žluté 
barvě?
Přesně tak. I  když spěchám za dítětem 
domů, tak stejně je lepší park obejít, než 
ušetřit dvě minuty a riskovat. Musado má 
obrovskou výhodu v tom, že dokáže za vel-
mi krátkou dobu připravit i  úplného lai-
ka. Ty pohyby jsou strašně jednoduché. Dá 
vám to pocit, že si poradíte. Proto se tak 
hodí pro armádu, je to velice efektivní.

 ■ Jak jsme na tom ve srovnání s  jinými 
armádami?
Co jsem viděl v Evropě a ve světě, tak jsme 
jediná armáda, která to má takhle propra-
cované. Nejenom systém sebeobrany, to je 
celý systém speciální tělesné přípravy, vo-
jenského plavání, vojenského lezení. Naše 
armáda je na tom velice dobře.

 ■ Máte nějakou metu, kam byste to chtěl 
s musadem dotáhnout?
Nemám. Jenom bych chtěl, aby každý, 
koho jsme učili, byl schopen se ubránit 
a  zachránit si život. V  tom 
vidím smysl svého působení 
u armády.

„nejhorší je zuřivost. 
Když se člověk 
naštve, zpomalí se.“

Ivan Hamšík

► Roman Hippík v roce 1995 po prvním 
kurzu boje zblízka v Kroměříži. Kurz 
tehdy probíhal s plnou výsadkovou 

polní výstrojí a se zbraněmi, protože měl 
simulovat reálné podmínky.

▼ Takhle vypadaly začátky. Roman Hippík šlape po jiných vojácích během výcviku roty 
hloubkového průzkumu v roce 1994.


