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DOBA REAKCE NA NENADÁLÝ IMPULS 

THE DURATION OF THE DEFENSIVE REACTION TO A SUDDEN ATTACK 

Jiří Straus
7
 

ABSTRAKT: 

 Studium doby reakce je důležitý parametr pro posouzení možných pohybových reakcí 

osoby, zejména ve forenzní biomechanice. Činitele determinující reakční čas lze klasifikovat 

podle mnoha kritérií, přičemž mezi relevantní jak z hlediska teorie, tak z hlediska praxe se 

považují alkohol, stimulující léky, resp. drogy, věk, trénink, únava, prostorová orientace vůči 

podnětu, varování přicházejícího stimulu a tenze. V dalším nás primárně zajímala otázka 

změny reakční doby vlivem hladiny alkoholu. V článku jsou prezentovány výsledky výzkumu, 

v němž byl zjišťován vliv doby reakce na náhodný podnět vyžadující komplexní pohybovou 

odezvu. Bylo zjištěno, že do hladiny alkoholu 0,3 promile se reakční doba v podstatě nemění, 

pak se prodlužuje kvadratickou funkcí. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Reakční čas, motorická odezva, forenzní biomechanika. 

ABSTRACT: 

Reaction time research is an important parameter for the examination of possible human 

motor responses, especially in forensic biomechanics. Factors influencing the reaction time 

can be classified by many criterions. The most relevant theoretical and practical factors are 

alcohol, stimulating drugs, age, training, fatigue, subject's orientation towards stimulus, 

warning of incoming stimulus and psychical tension. Primary, we were interested in 

impairment of human's reaction time as a result of alcohol administration. This article refers 

to presentation of results of our pilot research project, which treats of the reaction time on 

random stimulus that requires complex motor response. We found no impairment up to 0,3‰ 

BAC, but overall relationship is expressed by quadratic regression. 
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 ÚVOD 1

Představte si osobu, která na vás útočí. V prvním okamžiku je nutno posoudit vše z právní 

stránky, kde nám trestní zákoník říká, že trestný čin, jako protiprávní, je v rozporu s celým 

právním řádem. Každé protiprávní jednání nemusí být pro společnost nebezpečné takovou 

měrou, aby se jednalo o trestný čin, ale například o přestupek. Protiprávnost je v nauce 

řazena ke znakům skutkové podstaty trestného činu. Schází-li, není naplněna skutková 

podstata (schází formální znak trestného činu a rovněž i požadovaný stupeň nebezpečnosti 

činu pro společnost a proto nejde o trestný čin). Vytasíte zbraň, zamíříte, srovnáte dokonale 

hledí s muškou a vytřelíte. Jestliže máte takovouto představu, jste na omylu a pravděpodobně 

budete mrtví nebo v lepším případě zranění. Mířená střelba v sebeobranné situaci na 90% 

nebude použita. Zejména z důvodů známých v konkrétních situací vyskytujících se v drtivé 

                                                 

 
7
 Straus, Jiří, prof. PhDr., DrSc., Policejní akademie ČR v Praze, katedra kriminalistiky, 974 828 504, 

straus@email.cz 



ExFoS 2012 - Expert Forensic Science 

XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

20. - 21. 1. 2011 v Brně  

 50 

většině obrany na útok. 

Studium časových relací, doby reakce a latentní doby reakce jsou důležité biomechanické 

parametry. Poznáním přesných časových interavlů je možné provádět přesné simulace 

kritického pohybového děje. 

Podle statistik NYPD (Policie New York) je v podstatě nemožné uplatnit mířenou střelbu. 

Vychází to podle 4000 případů, které se odehrály v New Yorku, kde policisté museli čelit 

bezprostřední hrozbě ohrožující jejich život. Při otázce, zda při střelbě mířili odpovědělo 

pouze 20% policistů, že použili nějaký druh mířené střelby. 10% policistů nedokázalo 

odpovědět, zda mířili nebo stříleli instinktivně a 70% policistů uvedlo, že stříleli instinktivně. 

Dále bylo uvedeno, že většina incidentů se stala za špatných světelných podmínek, za kterých 

není možné přesně mířit pokud pomineme tritiová mířidla, která nám umožňují lepší 

viditelnost.  

Přidáme-li k tomu obrovský stres, který nastane v situaci, kdy, nám jde o život, ztrácíme pak 

jemnou koordinaci pohybů, tím pádem nejsme schopni přesně zamířit. Použití mířeného 

výstřelu je velmi diskutabilní a v bezprostředních situacích z malých vzdáleností téměř 

nemožný. 

Zajímavá je i vzdálenost incidentů. Pokud byla vzdálenost alespoň 6m, policisté v 75% 

případů přežili. Při vzdálenosti menší než 4,5m v 90% případů policisté na své zranění 

zemřeli. V našem výzkumu jsme zvolili vzdálenost 5m, která se nám jevila jako posledně 

možná účinně reagovat a odrazit útok na svou osobu a velkou šanci uspět. 

Současná odborná literatura zabývající se sebeobranou technikou použití střelné zbraně má 

společný jeden fakt. Akce, které doporučuje pro řešení simulovaných konfliktních situací, 

jsou zdlouhavé, a čas, který má obránce fakticky k uskutečnění doporučovaných akcí k tomu 

nestačí. Je vice než pravděpodobné, že pokud má člověk zvýšenou hladinu adrenalinu je 

mimořádně odolný vůči bolesti. Boj a úspěšné dokončení akce proto málokdy končí po jedné 

ráně. Tyto velmi zajímavé výsledky statistik NYPD  bude nutné prověřit a pokusit se navodit 

podobné podmínky v našem výzkumu z pohledu rychlosti reakce, možnosti odrazení útoku z 

dané vzdálenosti 

 Prodloužení reakční doby v závislosti na hladině alkoholu. 2

Podle experimentů, které jsme provedli v laboratoři biomechaniky na PA ČR v Praze, jsme 

získali hodnoty reakčního času v závislosti na hladině alkoholu. Průměrný reakční čas všech 

subjektů při nulové hladině alkoholu dosahoval hodnoty 395,27 ms (σ = 113,37). Tato 

hodnota reprezentuje průměr všech hodnot bez rozlišení.  

Charakter závislosti je tedy zřejmý – rychlejších reakčních dob dosáhne subjekt, jestliže 

stimul nabývá vyšší intenzity a naopak. Samozřejmě, že křivka vytvořená z námi naměřených 

hodnot se netýká stimulů, které nedosáhly takové intenzity, aby byly detekovány. Takové 

podněty se v našem experimentu nevyskytovaly. Z podstaty věci je zřejmé, že hodnota 

reakčního času by se nezvyšovala, resp. nesnižovala donekonečna, pokud by teoreticky 

podnět nabyl nekonečně malé, resp. velké intenzity. V grafu by taková okolnost byla 

znázorněna asymptotami, přičemž každá z nich by byla rovnoběžná s příslušnou osou.  
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Obrázek č. 1 – Vztah alkohol (maximum 0,6 ‰)  – reakční čas. 

Picture No. 1 - Measurement of alcohol (maximum 0,6 ‰)  – duration. 

 

  

Obrázek č. 2 – Vztah alkohol (maximum 1,2 ‰) – reakční doba. 

Picture No. 2 - Measurement of alcohol (maximum 1,2 ‰)  – duration. 

 

Grafické znázornění, stejně jako samotné koeficienty rovnice, vypovídá o tom, že funkce 

nabývá minima nikoliv v nule, nýbrž dále ve směru ke kladným hodnotám osy x. Jinými 

slovy, tato analýza experimentálně zjištěných hodnot naznačuje excitační efekt alkoholu pro 

velmi malé hladiny alkoholu v krvi, pro 0,17 – 0,23 g/kg. 

2.1 Časová bilance reakčních dob a trvání bojových akcí 

 

Je-li signálem, na nějž reaguje pokusná osoba, přesně v čase a prostoru definovaná (např. 

povel, rozsvícení světla, pípnutí timerem atd.), nazýváme jej standardní. V pokusech 
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psychologů se až na výjimky setkáváme právě s takovými signály. V sebeobranné praxi, jak 

za použití I bez použití zbraně však máme většinou co činit se signály, jejichž substrátem je 

pohyb útočníka ukazující na počátek útoku či jeho setrvání v libovolné pozici. Tento druh 

signálů nazýváme nestandardní.  

U standardních signálů lze jejich počátek docela dobře identifikovat. U nestandardních 

signálů je tomu jinak. Kdy začíná útok, na nějž má obránce reagovat? Kdy začíná reakce 

obránce na možný útok? 

Aby bylo možno získat nějaké číselné údaje o trvání bojových akcí a reakčích dob při reakci 

na nestandardní signál, je nutné znát reálné hodnoty těchto veličin.    

Přímý úhoz je běžně proveditelný za 0,12 – 0,15 sekundy. Obranné akce, jako například úhyb 

hlavou vzad, za dobu nepříliš odlišnou – asi od 0,1 sekundy. Kryty jsme schopni vykonat za 

stejnou dobu jako úhozy, pokud je nevedeme nohou. Musíme však brát v úvahu fakt, že 

obránce, ať je jakkoliv vyspělý, není schopen na útok reagovat okamžitě, ale až po uplynutí 

tzv. reakční doby. Prostá reakční doba na běžný zrakový podnět je přibližně 0,2 sekundy. 

Složitější akce ovšem vyžadují delší přípravu, čímž se prodlužuje i reakční doba. Abychom 

mohli reagovat na útok, fundovaně a úspěšně zahájit obranu, musíme mít na manévrování čas. 

Doba útočné akce (0,12 s) by měla být delší než reakční doba obránce (0,18 s) plus doba 

trvaní obranné akce obránce (0,10 s), ale zjevně to není možné.  

Z toho vyplývá, že obránce se nikdy nestihne účinně bránit. Tento stav však neplatí, pokud 

útočník, který vychází z postavení, z něhož vás nemůže napadnout, učiní pohyb, z kterého je 

zřejmé, že bezprostředně následuje útok. Útok musí hrozit bezprostředně nebo trvat. Na to, že 

útok hrozí bezprostředně, je možno usuzovat z okolností případu, např. hrozby. Hrozbou není 

ovšem pouze slovní vyhrožování, ale veškeré jednání útočníka, z které lze usuzovat na 

budoucí útok. Tím se doba trvání útoku podstatně prodlouží. Obránce má čas se připravit a 

získat výhody na svoji stranu. Jasně nám z toho vyplývá, že samostatný laický trénink nám 

pro sebeobranou střetnou situaci nebude postačovat. 

Při vyšetřování řady trestných činů je často žádoucí znát problém možnosti reakce se střelnou 

zbraní na útok z určité vzdálenosti, kdy pachatel napadl poškozenou osobu, při pomoci v 

nutné obraně nebo osobu, které je poskytovaná ochrana dle zákonných ustanovení a 

mezinárodních dohod, ratifikovaných Českou Republikou. V biomechanických analýzách se 

řeší jednak vlastní technika provedení, tak možnost reakce na určitou vzdálenost, tak rychlost 

samotné reakční doby.  

Pro posuzování reakce obránce při střetném boji se střelnou zbraní je velice důležité znát 

možnost rychlosti reakce obránce na útok, jak viditelný (front), tak zprostředkovaný (back) 

třetí osobou a možnost zareagování, zasažení a odražení útočníka od jeho protiprávného 

jednání. 

2.2 Stanovení cílů, metodiky měření a hypotéz 

 

Cílem práce bylo experimentálně změřit rychlost reakce v závislosti na určenou vzdálenost a 

stanovit její nejrychlejší, nejpomalejší a průměrné hodnoty pro sledované skupiny. Těžiště 

tohoto experimentu spočívalo zejména v důkladné analýze dynamiky rychlosti reakce při 

střetném boji za použití střelné zbraně a možnost, úspěšnost reakce na danou vzdálenost.  

Pilotní výzkum jsme provedli na 3 probandech s následující charakteristikou: 

 Účastník č. 1 – nar. 1971, 7 let praxe u sboru, 306 dní bez střeleckého výcviku (z 

důvodu dlouhodobé nemoci), 

 Účastník č. 2 – nar 1970, 15 let praxe u sboru, 180 dní bez střeleckého výcviku 

(pracovní zaneprázdněnost), 
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 Účastník č. 3 – nar. 1957, 32 let praxe u sboru, 89 dní bez střeleckého výcviku 

(operace kýly – 14 dní po návratu z pracovní neschopnosti),  

    

Materiální vybavení k zabezpečení střelby, ochraných prostředků před účinkem střeliva, video 

techniku s možností kvalitního, následného zachování, uložení záznamu a jeho dalšího 

zpracování.  

Materiální zajištění výzkumu: 

a) Pistole vzor CZ 75 D Compact - FX, 

b) Speciální střelivo FX 9 mm, určené pouze k použití u policie nebo armády, 

c) Ochranná přilba Simunition FX 8000 - Helmet, 

d) Ochranná bezpečnostní vesta – Simunition – FX 8000 Protective jacket, 

e) Útočná dřevěná tyč, 

f) Video kamera s kazetovým záznamovým médiem, stativ, 

g) Programové vybavení systém PAL General, Editing mode: DV Playback, Timebase: 

25,00 fps, Video Settings, Frame size: 720h 576v (1.067), Frame rate: 25,00 

frames/second, Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL (1.067), Color depth: Millions of 

colors, Quality: 100 (out of 100), Fields: Lower Field First, Audio Settings, Sample 

rate: 48000 samples/second  pro zpracování měření výzkumu, PC, 

h) Střihový programu ADOBE PREMIERE PRO (Adobe Premiere Pro je částí balíku 

Adobe Creative Suite, sady aplikací na tvorbu a práci s grafikou. Jedná se o velmi 

profesionální nástroj podporující mnohé plug-iny přidávající podporu dalších 

formátů, ty či ony funkce a v neposlední řadě rovněž i efekty. Samozřejmostí je i 

kvalitní podpora pro práci se zvukem (VST audio plug-iny, 5.1 mixing.) 1.51. 

 

V první sérii záznamů rychlosti reakce na útok testovaný účastník výzkumu přistoupí na 

požadovanou vzdálenost 5 m od útočníka a postaví se do střeleckého postoje, kdy jeho pohled 

směřuje k útočníku – viditelný (front) útok. Testovaný účastník dle vlastního uvážení se 

připraví k použití zbraně tím, že provede kontrolu zbraně, její nabití s dostatečným počtem 

nábojů a to s nábojem v nábojové komoře nebo bez náboje na určeném místě a čeká připraven 

na útok útočníka. Ve vzdálenosti 5 m je útočník, vybaven útočnou dřevěnou holí, připraven 

kdykoliv bez výzvy, zaútočit rychlostí přizpůsobenou terénním podmínkám k úspěšnému 

dosáhnutí svého cíle tzv. úspěšně bez zásahu vystřelenou střelou obránce překonat tuto 

vzdálenost. Po náhlém útoku útočníka obránce reaguje tasením zbraně a střelbou, v co možná 

nejkratším časovém úseku, umožňujícím zasáhnout útočníka a odrazit útok. 

V druhé sérii záznamů rychlosti reakce na útok testovaný účastník výzkumu přistoupí na 

požadovanou vzdálenost 5 m od útočníka a postaví se do střeleckého postoje obráceného zády 

k útočníku – zprostředkovaný (back) útok. Testovaný účastník dle vlastního uvážení se 

připraví k použití zbraně tím, že provede kontrolu zbraně, její nabití s dostatečným počtem 

nábojů a to s nábojem v nábojové komoře nebo bez náboje na určeném místě a čeká na výzvu 

třetí osoby oznamující zahájení útoku útočníka. Ve jmenované vzdálenosti je připraven 

útočník, vybaven útočnou dřevěnou holí, kdykoliv bez výzvy, zaútočit rychlostí 

přizpůsobenou temním podmínkám k úspěšnému dosáhnutí svého cíle tzv. úspěšně bez 

zásahu vystřelenou kulkou obránce překonat tuto vzdálenost. V tomto případě dochází k 

zprostředkovanému zjištění, že útok je zahájen třetí osobou a následné reakci obránce na tuto 

výzvu. Obránce po výzvě provede obrat, co možná nejrychleji vzhledem k povrchu, tréninku 

techniky, svým možnostem a při dokončování obratu, kdy se již nachází čelem k útočníku, 
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tasí zbraň a střílí, v co možná nejkratším časovém úseku umožňujícím zasáhnout útočníka a 

odrazit útok. 

Uváděné série každý účastník výzkumu provedl třikrát, jak postojem čelem s výhledem na 

útočníka, tzv. viditelný (front) útok, tak otočen k útočníku zády čekající na výzvu 

zprostředkovaného (back) útoku. 

Pro všechny účastníky byla používána stejná zbraň, střelivo, povětrnostní podmínky. Nikomu 

z účastníků nebylo umožněno před samotným měřením provést cvičné výstřely z důvodu 

objektivnosti a přiblížení měření k reálné situaci. Došlo celkem ke třem měřeným pokusům, z 

nichž byly následně vybrány tři nejrychlejší reakce s viditelným (front) útokem čelem k 

útočníku a tři nejrychlejší reakce na zprostředkovaný (back) zády k útočníku. Poté z těchto 

sérií byla vybrána nejrychlejší reakce na útok, jak s viditelným (front) útokem čelem k 

útočníku, tak reakce na zprostředkovaný (back) útok. 

2.3 Predikce času reakce na útok 

 

Všechna pokusná měření byla zaznamenána pomocí videotechniky. Následně došlo na 

pracovišti videoexpertů OTES ÚOÚČ PČR k rozčlenění videostopy na jednotlivé úseky, kdy 

k přesnému označení zahájení útoku a následné reakci došlo jejím zpomalením a následně k 

jeho následnému rozfázování. Jedná se o rozfázování určité části videozáznamu na 25 snímků 

za sekundu 1/25 což je 0,04 sekundy na snímek. Přesnost měření je polovina snímku 0,02 

sekundy což je 1/50 snímku. Touto metodou docílíme přesného změření daných reakčních 

rychlostí určením počátku měření, následně změřením reakce v sekundách a zbytek reakční 

doby přepočítat počtem obrázků na sekundy změřením na zvukové ose. Uvedenou metodou 

použití videozáznamu jsme maximálně eliminovali možnost subjektivního zkreslení měřící 

osobou stopkami nebo timerem, ke kterému dochází velmi často. Pokud by mělo dojít 

k absolutnímu měření a dosažení minimální odchylky, půjde o maximální odchylku, která je 

1/50 snímku, což je 0,02 sekundy. 
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Obrázek č. 3 – Útok - back. 

Picture No. 3 – Attack - back. 

 

  

Obrázek č. 4 – Útok - front. 

Picture No. 4 – Attack - front. 

 ZÁVĚR 3

Významnou aplikací forenzní biomechaniky je posouzení rychlosti obranné reakce při 

střetném boji s použitím střelné zbraně a vzdálenost, ze které je tato reakce s úspěšným 

odražením, zasažením útočníka možná. Jedná se většinou o situace, kdy útočník svým 

úmyslným protiprávním jednáním napadne obět za použití zbraně všech možných kategorií. V 

případech těchto biomechanických analýz se jedná o posouzení skutečnosti, zda napadená 

osoba byla schopna zareagovat na útok, jakou rychlostí, z jaké vzdálenosti byl útok veden a 

bylo by teoreticky možné útok z uvedené vzdálenosti odrazit, zasáhnout a zastavit. 

Principiálně je třeba stanovit a kvantifikovat hranici důležitou pro posouzení rychlosti reakce 

a potvrzení, že daná vzdálenost je dostatečná k odrazení útoku.  

Následně uvádím metodu výpočtu uváděných reakčních rychlostí jednotlivých účastníku 

výzkumu: 

Rychlost reakce na útok účastníka na viditelný  (front) útok: 

Rychlost reakce na útok účastníka č. 1 na viditelný (front) útok: 

 Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,56 s. 

 Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,52 s. 

 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,68 s. 

 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,59 s. 

Rychlost reakce na útok účastníka č. 2 na viditelný (front) útok: 

 Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,48 s. 

 Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,64 s. 

 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,52 s. 

 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,54 s. 

Rychlost reakce na útok účastníka č. 3 na viditelný (front) útok: 

 Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,96 sekundy, 

 Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,68 sekundy, 

 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,48 sekundy. 

 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,70 s. 
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 Celková průměrná hodnota byla zjištěna – 1,61 s 

 

Rychlost reakce na zprostředkovaný (back) útok třetí osobou: 

Rychlost reakce na útok (back) účastníka č. 1: 

 Pokus  č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,80 s., 

 Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,64 s. 

 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,28 s. 

 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,57 s. 

 

   Rychlost reakce účastníka na útok (back)  č. 2: 

 Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,92 s. 

       Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,80 s. 

 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,72 s. 

 Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,81 s. 

 

     Rychlost reakce účastníka na útok (back)  č. 3: 

 Pokus č. 1 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,80 s. 

 Pokus č. 2 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 2,12 s. 

 Pokus č. 3 : Celkový výsledek rychlosti reakce je 1,68 s.      

   Průměrná hodnota rychlosti reakce – 1,87 s. 

 

 Celková průměrná hodnota byla zjištěna – 1,75 s 
 

Uvedené výpočty a technika měření dovolují přesný výpočet ve znalecké činnosti
8
. Zejména 

při hodnocení rychlosti reakce na útok a možnosti aktivní obrany, jak viditelného (front), tak 

zprostředkovaného (back) útoku. Statistické vyhodnocení naměřených hodnot je předkládáno 

v následujících tabulkách a grafech. 

Následkem analýz lze výsledky formulovat do následujících závěrů: 

 Zaznamenat a změřit rychlost reakce obránce na viditelný (front), tak zprostředkovaný 

(back) útok. Pro změření této reakce je nutné vymezit počátek, kdy útočník započne 

viditelný (front) útok a následnou reakci obránce v určité vzdálenosti, zde dané 5 m, od 

útočníka. Zda obránce je schopen zareagovat, zasáhnout a odrazit tento útok. Dále zda 

obránce je schopen reagovat na zprostředkovaný (back) útok, který obránce není schopen 

zaznamenat. Změření rychlosti této reakce a možnost zareagovat, zasáhnout a odrazit útok 

z uváděné vzdálenosti. Měření a komparace s výsledky všech účastníků výzkumu nám 

ukázaly, že zareagovat, zasáhnout a odrazit útok z této vzdálenosti je možný. Možno říct, 

dle záznamu a jeho následného zpomalení, že jistý, neboť všichni účastníci uspěli. 

 Na zareagování, zasáhnutí a odražení se podílejí následující faktory: 

- vliv vnějších podmínek na dobu reakce, 

- subjektivní ovlivnění pozornosti osoby a její vliv na reakční čas, 

- překonání syndromu tzv. zamrznutí, 

- trénovanost techniky střelby účastníku, 

- vzdálenost obránce od útočníka, 

- kvalitní materiální vybavení (zbraň, střelivo, atd.), 

                                                 

 
8
 Sborník Policejní akademie ČR 2002, číslo 1, Bezpečnostní teorie a praxe, Praha 2002, s. 97 
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- vliv handicapů na obránce, 

- destrukční síla dopadu střely na útočníka, 

- počet výstřelů do doby, kdy útočník překoná uvedenou vzdálenost. 

Dle daných údajů lze jednoznačně konstatovat, že vliv vnějších podmínek, handicapů, 

ovlivnění pozornosti střelby, materiální vybavení, uváděná vzdálenost nemá podstatný vliv na 

reakční dobu nebo ovlivnění střelce. 

 Podstatné pro studium latence rychlosti reakce obránce na útok je sledování vztahů mezi 

vzdálenostmi, viditelného vjemu, mozkového zpracování, že se jedná o útok, tréninkem 

techniky střelby, jež následně zakládá, z několika subsystémů, do požadovaného systému 

činností k úspěšnému zvládnutí požadované rychlosti reakce na útok. Pro posouzení 

latence rychlosti reakce obránce na útok má význam zejména zjištění mechanických dat: 

- rychlost reakce na viditelný (front) útok, 

- rychlost reakce na zprostředkovaný (back) útok, 

- vzdálenost, 

- tzv. zamrznutí při viditelném (front) útoku, 

- impuls jako tzv. upozornění na zprostředkovaný (back) útok a jeho zpracování. 

 Vstupní parametry nutné pro objektivní výpočet rychlosti reakce obránce na útok, jak 

viditelný (front), tak zprostředkovaný ( back): 

- vzdálenost od útočníka, 

- rychlost reakce obránce, 

- technika tasení, nošení zbraně, 

- zvolené oblečení, 

- použitá zbraň a střelivo. 
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