Předmluva

Výjimečně publikuji pozoruhodný novodobý článek o sebeobraně na bicyklu a to nejen jako kuriozitu,
ale také pro ilustraci skutečnosti, že ještě před zhruba před sto lety musel člověk i v civilizované zemi
v běžném životě počítat s použitím násilí. Článek se nachází v dubnovém čísle časopisu Pearson's
Magazine a jeho autorem je pan Macrus Tidal. Časopisy tehdy vypadaly poněkud jinak než dnes a často
mívaly podobu docela tlustých vázaných knih, což je i tento případ, neboť článek se nachází na stranách
497-503.
Zdroj: Pearson's Magazine v.5 no.4 (duben 1901), The Pearson publishing co., New York, uložen
v Library of Princeton University jako 0901 P362
Autorská práva: Budete-li potřebovat použít některou část mnou přeloženého textu pro vlastní
publikační nevýdělečnou činnost, veďte prosím odkaz a informujte mne na e-mail:
vaverka.fm@gmail.com. Děkuji.
Roman Vaverka
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SEBEOBRANA NA KOLE
Ukáží Vám, jak se můžete co nejlépe bránit a jak byste měli jednat, když vás přepadne
moderní lupič, jste-li ohrožován pobudou, pronásledován jiným cyklistou či napaden
za různých jiných okolností. Rovněž Vám ukáži, jak může být kolo použito jako zbraň.
MARCUS TINDAL

Je chybou se domnívat, že veškerá romantika starých veselých časů, kdy lupiči číhali v záloze
na opožděného pocestného na každém odlehlejším zákoutí každé okresky, v každém lese či
na každém pustším místě, je minulostí. Útoky pobudů na cyklisty připomínají těm, kdož
o těchto silničních přepadeních čtou dnes a denně v novinách, alespoň něco z půvabu oněch
starých "ruce vzhůru!" časů, byť napadení cyklisté nemusí tuto záležitost vnímat v tak
romantickém světle!

Na první pohled by se mohlo zdát, že se cyklista stane snadnou kořistí lupiče, a to zejména
v nočních hodinách. Že může být napaden s větší jistotou úspěchu než jezdec na koni. V první
řadě cyklista při jízdě v noci obvykle v souladu s předpisy nese lampu, čímž o sobě dává z daleka
vědět. Sedí obkročmo, nicméně může být sražen mnohem snadněji, než kdyby seděl obkročmo
na dobrém koni: holí do špic kola, náhlým trhnutím za řídítka nebo pomocí drátu napnutého
přes cestu. Nevyhnutelně spadne.

Na druhou stranu zvažme cyklistovy výhody: Přijíždí tiše a projede rychle jako duch. Pobuda
zaútočí jen o chvíli dřív nebo později a přijde o svou kořist. Cyklista má tedy dobrou šanci
na projetí okolo pobudy, aniž by tento stihl jednat, a pokud jezdí bez světla, má více než
dobrou šanci projet i nepozorovaně, pokud samozřejmě nepadne do předem připravené pasti.
Také dejme tomu, že došlo k boji, ať už ve dne nebo v noci: Cyklista má jako zbraň svůj bicykl,
s nímž se může bránit útoku vícero způsoby, než by se na první pohled řeklo.
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Sebeobrana na bicyklu je umění plné možností. Cyklista, jenž je zručným jezdcem
nepostrádajícím odvahu a mrštnost, ovládajícím základní pravidla obrany na kole a vyzbrojený
znalostí o tom, jak používat přístroj ke svému nejlepšímu prospěchu jako zbraň, může být
spokojen, že je za většiny pravděpodobných podmínek schopen se dokonale bránit, je-li
napaden.

Snad nejčastější případ, kdy i jen malá znalost umění sebeobrany při jízdě na kole prokáže
největší užitek, je, když je jezdec ohrožován hrubiánem blokujícím cestu. Dáma, řekněme, jede
sama po venkovské cestě, když blížící se tulák před ní náhle zaujme nepřátelský postoj
s roztaženýma nohama a rukama a účinně ji zablokuje cestu. Nyní následuje ono tajemství
pro vymanévrování tuláka a bezpečné projetí okolo něj. Nechť dáma nasadí na spurt, jede
přímo na útočníka a poté v poslední chvíli zabočí. Rozhodně to vyžaduje pevné nervy, ale to je
velmi jednoduché a úžasně účinné. Tulák nemůže překonat instinkt sebeobrany, který ho nutí
uskočit stranou, když cyklista najednou zahne jiným směrem.

Téměř každý cyklista nese na svém stroji zbraň, kterou může v mnoha případech použít se
značným účinkem: jako zbraň je mu k dispozici silná, dlouhá, těžká, kovová pumpička. Nechť
jezdec, který je ohrožován pobudou, udeří pumpičkou útočníkovi do tváře a bude překvapen,
jak rychle a kvapně útočník uskočí. Těžkou pumpičkou lze zasadit mocný úder do tváře, a to
zejména při rychlé jízdě. Je-li pumpička uchycena v pružinových svorkách na horní trubce
stroje - nebo v případě dámského stroje na řídítkách - je po ruce v případě nouze a může být
v okamžiku sejmuta.
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Je dobře vědět, jak co nejefektivněji využít hybnost bicyklu k znemožnění protivníka.
K uštědření rány při jízdě - řekněme při setkání s malým darebákem, který se vyžívá
v nebezpečné praxi házet čepice na kolo a zasluhuje trest - anebo s útočníkem většího vzrůstu
- je nutné náhle, právě když jste vedle něj, provést smyk tak, že hodíte váhu vašeho stroje proti
němu! Nakloňte se a zhoupněte se mírně nahoru a směrem dopředu a udeřte rukou nebo
zbraní. Pokud je rána dobře načasována, šok ze zákluzu - který, a to je třeba vědět, by jinak byl
katastrofální - nebude mít žádný jiný účinek, než že vyhodí stroj zpět do svislé polohy, což
způsobí, že znovu snadno získáte rovnováhu a můžete vítězně pokračovat v jízdě.
Udeřte direktem, neboť ten získává navíc hybnost bicyklu a při rychlé jízdě může mít značnou
sílu. Bekendový úder je naopak směšně slabý.
Jsou případy, kdy je v případě napadení bezpečnější před střetem s útočníkem sesednout,
spíše než zůstat v sedle. Můžete svůj stroj postavit na zadní kolo, namířit ho a pustit, čili využít
jako zbraň: přední kolo se v rukou zkušeného cyklisty stane velmi účinnou zbraní.
Zde je názorný příklad: Jedete po venkovské cestě, když jste náhle překvapen člověkem, který
před vámi vyskočí z živého plotu, a snaží se chytit váš stroj. Nemáte možnost použít strategii,
že ho překvapíte rychlým najetím a následným zabočením. Přesto musíte okamžitě
zareagovat, pokud se chcete ubránit. Nejlepší plán je tento: Seskočit ze stroje dozadu a tahem
za řídítka jej zvednout na zadní kolo.
(Budeme v tomto případě předpokládat, že nejste něžného pohlaví. Můžete seskočit na zem
pomocí kroku vzad nebo prostě vyskočit ze sedla).
Nyní jste s útočníkem tváří v tvář s vaším strojem zvednutým kolmo před vámi. Můžete oběma
rukama držet řídítka nebo dejte pravou ruku na sedlo - v obou případech máte dokonalou
kontrolu nad svým strojem a může jej pustit vzad či vpřed před sebe, vpravo nebo doleva, jak
chcete.
Je nepochybné, že váš protivník ukročí z čirého překvapení dozadu v okamžiku, kdy svůj stroj
zvednete na zadní. Chopte se příležitosti, učiňte krátký a ostrý výpad vpřed a po zadním kole
vrhněte stroj na útočníka tak, že když jej pustíte z rukou, přední kolo padne těžce na něj.
Pod tíhou stroje nevyhnutelně zavrávorá, což vám dá jedinečnou příležitost k užití vašich pěstí.
Ovšemže není nutné uchylovat se k takto drsným opatřením. Je docela možné, že útočník bude
tak překvapen a zmaten, když postavíte svůj stroj na zadní kolo, že budete schopen rychle
skočit okolo něj, nasednout a odjet. Nebo můžete čekat útok drže svůj bicykl s předním kolem
vysoko ve vzduchu a tímto kolem mu zasadit několik těžkých úderů bez puštění stroje z rukou.
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Zde je další způsob, jak může být bicykl využit jako štít i jako zbraň. Předpokládejme, že jste
sesedl a nečekanému útoku budete čelit pěšky. Měl byste za těchto okolností dbát, aby stroj
byl mezi vámi a útočníkem drže jej za řídítka. Pak svým bicyklem kolem sebe opisujte poloviční
půlkruh - přesně stejným pohybem, jako když žnete kosou. Tímto způsobem můžete udržovat
útočníka daleko od sebe, dokud se nedostaví psychologický moment, kdy budete moci
s výhodou sám zaútočit.
Leč pohne se směrem k vám a vykročí, aby vás udeřil. V té chvíli, kdy zaujme boxerský postoj
a chystá se k útoku, rychle pohněte strojem, což bude mít za následek zachycení jeho
vykročené nohy jako do svěráku mezi přední kolo bicyklu a šikmou trubku rámu. Tohoto
chvatu dosáhnete otočením řídítek nejprve od vás, a poté, po mírné změně polohy kola tak,
aby sevřelo útočníkovu nohu, prudkým otočením směrem k vám. Dále otáčejte rukou řídítka
tak, že mu silným tlakem vyvíjeným na zadní straně předního kola proti jeho noze způsobíte
takovou bolest, že vám nebude moci ublížit. Nyní se již musíte jen předklonit a uštědřit mu
pěstí ránu do hrudi, aby ztratil rovnováhu a svalil se na záda.
Různé pohyby, jimiž je dosaženo šťastného ukončení incidentu, by měly být prováděny jedním
rychlým, silným, celkovým máchnutím bicyklu a úderem, který by měl následovat téměř
současně, takže se vše odehraje v okamžení, a nic vám nebude bránit nasednout a vesele
pokračovat v cestě.
Jiný případ: Předpokládejme, že stojíte tváří v tvář útočníkovi, který se přiblížil blízko k vám
a hrozí vám pěstmi. Uchopte svůj bicykl jednou rukou za řídítka a druhou za sedlo.
Chcete-li se bránit útoku co nejvýhodněji, vše, co musíte udělat, je lehce postrčit bicykl tak,
aby spadl na vašeho soupeře, a vzápětí jej neprodleně co nejsilněji udeřit do prsou nebo
do brady.
Instinktivně, bezděčně sníží ruce, aby zachytil bicykl, a nechráněn couvne, čímž vám nabídne
jedinečnou příležitost k útoku.
Tento malý trik je jednoduchý, ale nesmírně účinný, když se sesednuvší cyklista ocitne v nouzi
při setkání s agresivním útočníkem, který se přiblížil příliš blízko. A může jen těžko selhat,
protože nikdo nemůže účinně zaútočit, když mu na nohy padá bicykl.
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Ne vždy je však možné se s útočníkem vypořádat s takto malým rizikem jako ve výše uvedeném
případě. V zoufalé nouzi je někdy třeba jednat zoufale - přijmout zoufalý risk. Předpokládejme
například, že jedete úzkou stezkou nebo cestou, když vám náhle nějaký muž zastoupí cestu.
Otočit a uprchnout je nemožné. Za daných okolností je nejlepší tento plán: Najeďte směle
na útočníkův bok, odvážně skočte ze stroje plnou váhou na něj a ruce mu hoďte kolem krku,
ať si bicykl jede, kam chce.
Padnete na něj s nezastavitelnou hybností, jako byste spadl z nebe, a pokud mu nebude stačit
úder o zem, alespoň jste nahoře. Poté, co se s ním po libosti vypořádáte, je docela dobře
možné, že své kolo naleznete ležet bez úhony na kraji cesty.
Poslední tři nebo čtyři způsoby obrany, které jsem popsal, jsou jen stěží použitelné
pro cyklistky, nejsou-li obzvlášť kurážné a silné! Jednoduchý způsob obrany, který může být
velmi doporučován pro poctivé cyklisty, je stříkačka vody. Je to šikovná malá zbraň prodávaná
v cyklistických obchodech a vyrobená ve tvaru pistole, ale s gumovou rukojetí, v níž je voda,
a která po tisku vystříkne vodu na vzdálenost dvaceti stop nebo tak nějak. Je zaručeno, že
sprška vody zastaví útok i toho nejzlejšího psa nebo člověka - a jistě i pobudu, který se pokouší
přiblížit k cyklistce a setká se se sprškou studené vody, což jej překvapí a pravděpodobně
zastaví na dostatečně dlouhou chvíli, aby jeho kořist mohla uniknout.
Bohužel, stalo se více než jednou, že cyklistky utrpěly nepříjemnost od vyšinutých cyklistů,
kteří těsně za nimi jedou liduprázdnými silnicemi a to nikoliv bez nevhodného pokřikování.
Pronásledovaná cyklistka má velmi jednoduchou možnost, jak snadno srazit každého, kdo jí,
v cyklistické hantýrce, "visí" na zadním kole.
Nechť cyklistka náhle vší silou zablokuje pedál s cílem, aby přední kolo jejího pronásledovatele
narazilo do jejího zadního kola. Okamžitým výsledkem bude, že pronásledovatel spadne
ze svého stroje, zatímco jezdec vpředu uniká mírným smýknutím, které stěží zapříčiní jeho
pád. Každý, kdo již za někým jel na cyklistické stezce či jinde, ví, jak náhlý a katastrofální je
následek sebemenšího dotyku vlastního předního kola se zadním kolem toho před ním,
na něhož kolize zapůsobí jen nepatrně.
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Cyklista, jenž je pronásledován jiným cyklistou, může ho popsaným způsobem srazit
s naprostou jistotou, pokud jsou oba stroje blízko za sebou a jedou rychle. Jste-li
pronásledován jezdcem, který se vás pokouší chytit z boku rukou, můžete mu náhlým smykem
a zkřížením dráhy přivodit velkolepý pád tak, že vaše zadní kolo narazí do jeho předního kola.
Někdy cyklista potřebuje sebeobranu nikoliv před konkrétním útočníkem, nýbrž před vlastní
pošetilostí. Zde je užitečný způsob pro cyklistu jezdícího bez brzdy a brzdícího náhlým
přitáhnutím, jímž získá velkou sílu pro zpětné prošlápnutí pedálu. Nechť jednou rukou
za sebou pevně uchopí sedlo a získá takovou páku, že může velkou silou prošlápnout pedál,
a pravděpodobně to shledá snadným pro ovládání svého kola.
Další vynikající způsob zabrzdění na stroji bez brzdy je, když jezdec vloží špičku boty
do prostoru mezi horní částí svého kola a spodní části přední svislé trubky, takže podrážka boty
tlačí na pneumatiku jako brzda. Nebo se může použít obě nohy jako brzdu tlače podrážkami
bot z obou stran do pneumatiky těsně před vidlicí.
Předpokládejme, že se cyklista pustil se svým strojem z prudkého kopce a vidí, že kolize se zdí
dole je nevyhnutelná. Když se přiblíží na několik yardů od zdi, měl by dát obě ruce z řídítek
a držet je před sebou tak daleko kupředu, jak je to jen možné. Když jeho přední kolo narazí
do zdi a je vržen dopředu, paže přijmou náraz a on tak bude mít chráněnu hlavu.
Další tip: Při jízdě v noci nebo v dopravě se občas přihodí, že cyklisté bývají sraženi ze svých
strojů a vážně zraněni najetím do zadní postranice povozů nebo bryček, pod nimiž je dost
místa pro přední kolo. Když není čas zabrzdit a kolize tohoto druhu je nevyhnutelná, cyklista
nemůže udělat nic lepšího, než dát jednu ruku před sebe nad přední kolo tak daleko dopředu,
jak je to jen možné, a zachytit náraz rukou a paží.
Občas se cyklista se potřebuje vyvarovat porušení zákona, když se za soumraku ocitne mnoho
mil od domova a bez lampy. Existuje mnoho důmyslných zařízení pro takové případy naléhavé
potřeby, která jsou cyklistům známá. Čínská lucerna, je-li k dispozici, a kousek svíčky zachrání
situaci, i když nemohu doporučit myšlenku muže, který na silnici pochytal všechny světlušky
a vítězoslavně je nesl před sebou v kapesníku namísto lampy!
Leč zde je jednoduchý a spolehlivý způsob k překonání potíží. Nechť si opozdivší se cyklista
sežene láhev, což by v civilizované zemi neměl být velký problém, a kus svíčky. Nejlepší je
obyčejná bílá skleněná láhev s dlouhým hrdlem. Pak nechť ve dně láhve vyrazí díru, zapálí
svíčku a vtlačí ji do hrdla.
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Takto získá výborné světlo, i když jen o síle jedné svíčky, a cyklista drže láhev před sebou může
jet směle beze strachu z konfliktu se zákonem.

Prostředky sebeobrany před silničními útočníky, které jsem zatím popsal, většinou vyžadují
ze strany cyklisty určitou odvahu, mrštnost nebo sílu. Pro slabé a bázlivé cyklisty, kteří občas
jezdí ve strachu z lapků, je zde jednoduchý trik, jímž je lze přelstít.

Nechť cyklista mající strach z přepadení si s sebou bere prázdnou peněženku. Předpokládejme,
že takto vybaveného jezdce na cestě ohrožuje tulák, který chce peníze. Pouze tulákovi hodí
prázdnou peněženku a to tak, aby dopadla na krajnici, přičemž je vhodné předstírat značné
zdráhání.

Tulák přirozeně bude chtít zvednout peněženku, což poskytne příležitost k útěku.

Poctiví, leč bázliví cyklisté, jedoucí po setmění naleznou mnoho důvěry ve dvě peněženky,
jednu pro svou vlastní potřebu, druhou výhradně k použití a prospěchu nočních
nedžentlmenů.
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