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Úvod 

 Od vzniku existence lidstva byla společnost po celou dobu ohrožována řadou 

nebezpečí. Zpočátku se jednalo především o živelní katastrofy. Následovaly sociální, 

náboženské a etnické boje, které často směřovaly k válečným konfliktům. S rozšiřováním 

moderních technologií přibyly průmyslové havárie v podobě nezvládnutí technologických 

procesů, jako jsou například jaderné elektrárny, nanotechnologie nebo informační 

technologie. S rostoucí snahou o maximální zisk bez ohledu na trvale udržitelný rozvoj se 

ohrožení společnosti postupně zvyšuje. Spolu s globalizací se stává problémem i hrozba 

terorismu. 

 Touha po vzdělávání patří k neodmyslitelným prvkům k utváření osobnosti. 

Získávání potřebných informací a vytváření znalostí z problematiky ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení jsou v současné době potřebné k zvládnutí nebezpečí především 

nevojenského charakteru. Ovšem dění ve světě, především válečné konflikty na Ukrajině 

a potencionální iredentizmus muslimů zapříčiňuje to, aby se nepodceňovala i příprava 

na možnost vojenského ohrožení. 

 Zákon o integrovaném záchranném systému a krizový zákon sice ukládají obecním 

úřadům povinnost vzdělávat občany České republiky, ale neexistuje jejich další 

specifikace. Zejména jakým způsobem, v jakém rozsahu a v jakém časovém horizontu má 

být provedeno toto školení. Dále neexistuje ukládání sankcí za nedodržení vzdělávání 

v předmětné oblasti. Studenti absolvují vzdělávání z oblasti ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení v mateřských, základních a středních školách na základě školského 

zákona, ale není známo v jaké kvalitě a v jakém množství. U dospělého obyvatelstva 

dochází k samovolnému vzdělávání, tedy na jejich iniciativě. Proto jsem ve své práci 

analyzoval kvantitu a kvalitu dosažených znalostí především z řad studentů, ale tak 

i dospělých, v podobě vyplnění dotazníkové ankety. 

 Cílem diplomové práce je navrhnout modulární systém vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. V návaznosti na stávající Koncepci ochrany 

obyvatelstva vydanou roku 2013 generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru 

České republiky, je navrhnout dílčí moduly výuky a zpracovat metodiku volby 

jednotlivých modulů vzhledem ke zvolené cílové skupině.  
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1 Rešerše 

 ŠENOVSKÝ, M. a kolektiv: Teorie krizového managementu. SPBI Ostrava 

2014, ISBN: 978-80-7385-108-8. 

 Publikace Teorie krizového managementu byla zpracována na základě dlouholetých 

zkušeností autorů s touto problematikou, kterou se zabývají a kterou také přednáší 

na technických univerzitách v České i Slovenské republice. Jeden ze základních problémů 

je nejednotnost názvosloví,  a proto je v příloze této knihy zařazen Česko-Anglický 

výkladový slovník. Autoři definují pojmy riziko, krizový management a analýza rizika. 

[22] 

 GŘ HZS ČR: Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030. Praha 2013. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030  

představuje klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva v celé jeho resortní 

šíři a komplexnosti. Formuluje základní principy ochrany obyvatelstva a definuje její 

významné oblasti a nástroje, prostřednictvím kterých je prakticky realizována. 

 Společnou vizí všech těch, kteří se na zpracování tohoto dokumentu podíleli, je 

vytvoření takového systému ochrany obyvatelstva, který bude vytvářet podmínky 

pro zajištění úrovně bezpečnosti našich spoluobčanů odpovídající možnostem 

a schopnostem České republiky jako moderního a vyspělého státu. [11] 

 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše a kolektiv: Ochrana obyvatelstva. 2. vydání. 

SPBI Ostrava 2013. ISBN 978-80-7385-134-7. 

 Publikace je určena osobám, které se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva, 

a to jak zástupcům státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob 

a jiné odborné veřejnosti, tak studentům a zájemcům o tuto oblast. [7] 

 Zákon č. 239/2000 Sb.: Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávných celků, 
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práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení krizových stavů. [5] [26] 

 Zákon č. 430/2010 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 240/ 2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením
1
, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury

2
 a odpovědnost 

za porušení těchto povinností. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
2
 

a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. [5] [27] 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb.: Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 

 První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné 

přípravy jeho personálu. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva 

o možném ohrožení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. 

Čtvrtá část je věnována způsobu provádění evakuace a jeho zabezpečení. Dále vyhláška 

stanovuje způsob a rozsah ochrany obyvatelstva včetně požadavků na stavby, k nímž se 

civilní ochrana vztahuje. [5] [28] 

  

                                                 

1
 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

2
 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických 

infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 
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2 Základní pojmy 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [26] 

Kritická infrastruktura - prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu
3
, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. 

[27] 

Krizová situace - mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému
4
, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [6] [27] 

Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu 

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou 

kritické infrastruktury. [27] 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [6] [26] 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví 

a majetku. [6] [16] [17] [26] 

Výchova -  jako celoživotní proces má dvě odlišné etapy: 

 výchova dětí a mládeže, která spočívá ve vytváření člověka jako společenské 

bytosti, ve vytváření osobnosti, v základní přípravě na výkon sociálních rolích 

(podstata dospívání) 

                                                 

3
 Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

4
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 výchova dospělých, která spočívá v neustálém dotváření osobnosti, popř. v jejím 

udržování, eventuelně přetváření (resocializaci, reedukci), dále v adaptaci 

na neustále se měnící životní podmínky, ve zdokonalování výkonu sociálních rolí 

a ve vytváření možností přecházet na sociální role nové, v rozšiřování konzumace 

kultury a spoluúčasti na jejím vytváření, ve všestranném ovlivňování chování 

a jednání, ve všestranné péči o člověka a o život člověka jako člověka. [18] 

Vzdělávání - záměrná, cílevědomá soustava činností, proces zaměřený k relativně 

trvalému utváření osobnosti člověka (formování jeho osobnostních znaků: názorů, 

přesvědčení, postojů, citů), utváření podmínek umožňujících rozvoj a stimulujících snahu 

člověka stát se integrovanou a socializovanou osobností, vytvořit člověka jako sociální 

bytost. Utváření charakteru osobnosti působením na city a vůli. Proces cílevědomého 

utváření vztahu člověka ke světu (k přírodě, civilizaci, kultuře, sociálnímu prostředí). 

Ideálem výchovy je takové formování osobnosti, kdy se slučuje svoboda jedince 

s mravním řádem společnosti (lidstva). [18] 
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3 Historie vzdělávání a přípravy dospělých v oblasti ochrany 

obyvatelstva 

 Význam vzdělávání a přípravy dospělého obyvatelstva na vznik MU či KS, ať již 

nevojenského či vojenského charakteru. Od samého počátku zrodu lidstva hledalo 

obyvatelstvo vhodné prostředky k tomu, jak ochraňovat sám sebe, své blízké a majetek 

před možnými nepříznivými vlivy, jak přírodního tak antropogenního charakteru. 

Zpočátku pudové chování v oblasti sebeochrany, bez jakéhokoliv vzdělání či přípravy, se 

postupem času propracovalo do současné cílené a promyšlené formy strategického jednání. 

Toto jednání podporovaly a v dnešní době podporuje množství určitých nástrojů, spolu 

s preventivními opatřeními, jejichž neodmyslitelnou součástí by mělo být zmíněné 

vzdělávání a příprava. Jejich obsahová náplň, úroveň zpracování, orientace, použité 

metody a formy pro realizaci vždy korespondovaly s jednotlivými časovými etapami 

vývoje naší společnosti. Odrážely nejen finanční a materiální schopnosti státu, jeho 

ideologické a politické postoje, zahraniční politickou orientaci atd., ale i přístupy 

dotčených orgánů k této oblasti a samotného obyvatelstva. Konec dvacátých a první 

polovinu třicátých let minulého století lze považovat za významný mezník v tomto směru, 

od kterého se odráží obsahová náplň příspěvku. Významným faktorem pro tuto oblast je i 

to, že předmětné vzdělávání a příprava v oblasti ochrany obyvatelstva byly dlouhá 

desetiletí v průběhu vývoje součástí rezortu Ministerstva obrany. [8] 

3.1 Období vzniku II. světové války až do roku 1945 

 V tomto období sehrálo největší roli nástup nacismu v Německu a hrozba vzniku II. 

světové války, kdy tehdejší Československo přijalo zákon o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům
5
. Snaha o přijetí zmíněného zákona započala již v roce 1929. Tohoto roku 

zaznamenalo vznik Ústředí obrany obyvatelstva. Organizační strukturu ústředí tvořily 

ústřední orgány a několik stovek dobrovolných hasičů, jejichž hlavní činností v rámci 

cvičení bylo provádět zatemňovací práce, protiletecká pozorování a pořádkovou službu. 

Další náplní byl rozbor možnosti protiletecké obrany v podmínkách tehdejšího 

Československa a přichystat její organizaci. Všechna činnost byla výhradně orientovaná 

                                                 

5
 Zákon č. 82/1935 Sb. z. a n., o ochraně a obraně proti leteckým útokům. Vydalo Národní shromáždění 

republiky Československé roku 1935. 
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na apologii státu proti leteckým a chemickým útokům. Zákon nevěnuje pozornost v oblasti 

přípravy a vzdělávání k ochraně dospělého obyvatelstva. Na tento popud reaguje řada 

dobrovolných a veřejnoprávních spolků a organizací, jejichž prioritou je motivovat 

v přípravě nikoli jen dospělého obyvatelstva. Ke změně odmítavého postoje ve vztahu 

k těmto aktivitám dochází po roce 1933, kdy k moci v Německu nastupuje Adolf Hitler. 

V zápětí Německo vystoupilo ze Společnosti národů, opustilo Konferenci o odzbrojení 

a roku 1935 zavádí všeobecnou brannou povinnost. Rovněž odmítá dodržování v rámci 

omezení výroby letadel. Tato šovinistická mezinárodní situace dohnala k jednání ústřední 

orgány tehdejšího Československa. Činnost Ústředí obrany obyvatelstva vystřídala 

v souvislosti s přijetím výše zmíněného zákona na ústřední stupni činnost Poradního sboru 

pro protiletadlovou ochranu, na lokálním významu pak činnost místních poradních výborů 

pro protiletadlovou ochranu. Veškerý zájem obyvatelstva v přípravě k ochraně a obraně 

proti leteckým útokům byl založen na principu dobrovolnosti. Obyvatelstvo prokazovalo 

v souvislosti s hrozbou vzniku válečného konfliktu s Německem určitý zájem, ale nedá se 

konstatovat společenská hromadnost o tuto přípravu. [8] 

 Přelom v dobrovolnosti se rozhostil přijetím zákona o branné výchově
6
. Podle 

tohoto zákona: „Účelem branné výchovy je pěstovati v obyvatelstvu Československé 

republiky podle jeho věku, vzdělání a povolání (zaměstnání) ony mravní vlastnosti, 

tělesnou zdatnost, znalosti a dovednosti, jejichž je třeba k obraně státu.“ [14] Součástmi 

branné výchovy byli tímto zákonem stanoveny: 

1. mravní, nauková a tělesná branná průprava, 

2. výcvik v pomocných a ochranných službách, zejména výcvik v úkolech civilní 

protiletecké ochrany 

3. a branný výcvik. [8] 

 Zákon také důkladně formuloval povinnosti ve výcviku v rámci určených kategorií 

dospělého obyvatelstva v dílčích složkách a definoval kromě toho funkce kompetentních 

dotčených orgánů v dané oblasti. [8] 

                                                 

6
 Zákon č. 184/1937 Sb. z. a n., o branné výchově. Vydalo Národní shromáždění republiky Československé 

roku 1937. 
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 Na významu postupně nabývá pasivní ochrana. Tiskne se celá řada odborných 

materiálů. Hasičským sborům přináleželo nezastupitelné místo ve vzdělávání a přípravě, 

eminentní poslání sehrává i Československý červený kříž, na jehož postu první 

předsedkyně působila Alice Masaryková (dcera prezidenta T. G. Masaryka). [8] 

 Platnost uvedeného zákona spolu se souvisejícím vládním nařízením, jimž se 

vydávají všeobecná prováděcí ustanovení k zákonu o branné výchově
7
 a vládního nařízení, 

o výborech brannosti
8
 byla poměrně krátká. Ustala vládním nařízením, jímž se zbavují 

účinnosti zákon ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb. z. a n., o branné výchově, a předpisy 

jej provádějící
9
. [8] 

 Zřízením Protektorátu Čech a Moravy nastávají na našem území nabývat v platnost 

některé dříve schválené německé zákony vztahující se k apologii a ochraně, vzdělávání 

a přípravy prostého obyvatelstva, avšak se v této oblasti nedotýkají a po celé období války 

jsou spíše v regresi. Počátkem vyhlášení Slovenské republiky dne 14. března 1939 se 

na tomto teritoriu příprava a vzdělávání regulovaly zprvu pro Slovenskou republiku stále 

platným zákonem
10

 a od roku 1940 zákonem o civilnej protileteckej ochrane
11

. Situace 

v roce 1943, která se vyvíjela na východní frontě je vzpjata s nárůstem odbojové aktivity 

na Slovensku, si vynutila přijmout nový zákon o brannej výchove
12

 se silným rasistickým 

a ideologickým kontextem. Podle zákona: „Úlohou brannej výchovy je vychovávať národ 

v duchu zásad brannosti prehlbováním národného sebavedomia, pestovaním telesnej 

zdatnosti a vštepovaním odborných vedomostí pre obranu štátu. Účasť na brannej výchove 

je čestnou službou národu a štátu.“ [21] Tímto zákonem měli být z branné výchovy 

vyřazeni židé a romové. [1] [8] 

                                                 

7
 Vládní nařízení č. 109/1938 Sb. z. a n., jimž se vydávají všeobecná prováděcí ustanovení k zákonu o branné 

výchově. Vydala Vláda republiky Československé roku 1938. 
8
 Vládní nařízení č. 110/1938 Sb. z. a n., o výborech brannosti. Vydala Vláda republiky Československé roku 

1938. 
9
 Vládní nařízení č. 105/1939 Sb., jímž se zbavují účinnosti zákon ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb. z. a n., 

o branné výchově, a předpisy jej provádějící. Vydala Vláda protektorátu Čechy a Morava roku 1939. 
10

 Zákon č. 184/1937 Sb. z. a n., o branné výchově. Vydalo Národní shromáždění republiky Československé 

roku 1937. 
11

 Zákon č. 280/1940 Sl. z., o civilnej protileteckej ochrane. Vydal Snem Slovenskej republiky roku 1940. 
12

 Zákon č. 31/1943 Sl. z., o brannej výchove a zmene niektorých predpisov o civilnej protileteckej ochrane. 

Vydal Snem Slovenskej republiky roku 1943. 
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3.2 Poválečné období (1945 - 1989) 

 Ukončení II. světové války v prvním období (květen 1945 - březen 1948) vyvolalo 

euforii ve všech oblastech a došlo tak k odstranění všeho, co korelovalo s protileteckou 

ochranou. Nebyla věnována pozornost k eventuálnímu počátku dalšího ozbrojeného 

napadení. V tomto období neprobíhá vzdělávání či příprava obyvatelstva. Zvrat měl nastat 

přijetím navrhovaného zákona o civilní ochraně (protiletecké ochraně), jehož součástí měla 

být i „příprava a výcvik pro úkoly za války“. [23] Z mnoha důvodů nebyl navrhovaný 

zákon přijat. V roce 1945 byly ediktem prezidenta republiky o zřízení svazu brannosti
13

 

obnoveny zrušený zákon
14

 a vládní nařízení
15

, což lze považovat jako pozitivum. Zákon 

platil do roku 1951, kdy byl nahrazen novým zákonem o branné výchově
16

. Podle zákona: 

„Účelem branné výchovy je zajištění řádné přípravy nejširších vrstev pracujícího lidu 

k plnění úkolů obrany vlasti, prohloubení pracujícího lidu s lidově demokratickou 

armádou, výchova pracujícího lidu k věrnosti a spojeneckému svazku se Sovětským svazem 

a se státy lidové demokracie, zvýšení jeho odhodlanosti a schopnosti k obraně vlasti a tím 

i úsilí o zajištění světového míru. Plnění těchto úkolů se zajišťuje politickou, tělesnou 

a vojenskou přípravou především na podkladě dobrovolné účasti nejširších vrstev 

pracujícího lidu.“ [15] Oproti předcházejícímu zákonu z roku 1937 je zde patrný 

ideologický podtext. Po právní stránce v kontextu s nově přijatým zákonem je branná 

výchova pro dospělé dobrovolná. Dobrovolné organizace v čele se Svazem pro spolupráci 

s armádou provádějí podle uzákonění brannou výchovu. Tento známý svaz především 

z řad dospělého obyvatelstva vyvíjel svou působnost až do roku 1990, kdy se přetvořil 

ve Sdružení technických sportů a po určité době změnil i tento název. Zmíněný svaz a další 

organizace byly připravovány do uvedeného roku podle zákona o dobrovolných 

organisacích a shromážděních
17

. Platnost výše uvedeného zákona č. 92/1951 Sb., o branné 

                                                 

13
 Dekret prezidenta republiky D 125/1945 Sb., o zřízení svazu brannosti. 

14
 Zákon č. 184/1937 Sb. z. a n., o branné výchově. 

15
 Vládní nařízení č. 109/1938 Sb. z. a n., jimž se vydávají všeobecná prováděcí ustanovení k zákonu o 

branné výchově a vládní nařízení č. 110/1938 Sb. z. a n., o výborech brannosti. 
16

 Zákon č. 92/1951 Sb., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů. Vydalo Národní shromáždění 

republiky Československé roku 1951. 
17

 Zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních. Vydalo národní shromáždění 

republiky Československé roku 1951. 



19 

  

výchově, byla přesně deset let, a to do roku 1961, kdy byl stornován zákonem o obraně 

Československé socialistické republiky
18

. [8] 

 Příprava a vzdělávání obyvatelstva se měly souběžně realizovat s nařízením 

o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně na území Republiky československé
19

. 

Podle tohoto nařízení je jedním z hlavních úkolů: „... připravovat obyvatelstvo měst, obcí, 

osad a osazenstvo průmyslových podniků dopravy k plnění úkolů v civilní obraně 

a organizovat je v masové veřejné útvary civilní obrany a zajistit jejich odborné školení, 

...“ [23] Výrazným negativem předpisu bylo jeho utajení vysokého stupně, proto byl jeho 

obsah znám pouze úzké sféře osob a šíření poznatků civilní obrany nebylo možné. 

Ve spojitosti s pozvolnou změnou na apologii proti zbraním hromadného ničení, nařízení 

přestalo být vyhovující. Dochází k tendencím schválení nezávislého zákona o civilní 

obraně, avšak opět neúspěšně. V roce 1958 je nařízení doplněno o novější údaje direktivou 

o civilní obraně Republiky československé
20

. Mezi elementární úkoly v civilní obraně podle 

této direktivy mj. patří: „... seznamování obyvatelstva se způsoby ochrany před účinky 

nepřátelských vzdušných útoků a jeho získávání k aktivní účasti na civilní obraně 

a provádění školení a výcviku k těmto úkolům, ...“ [23] Vlivem prosazování soustavy idejí, 

které odrážejí přesvědčení a zájmy národa, politických celků a jsou základem politického 

jednání, a z hrozby vzniku další celosvětové války s aplikací zbraní kolektivního ničení 

(přijetí zákonných a podzákonných norem mezi rokem 1951 až 1958), lze mezi 

obyvatelstvem spatřovat určitou stimulaci a pozornost o přípravu a vzdělávání k zajištění 

jeho bezpečí. [8] 

 Právní oporu v této oblasti lze nalézt již ve zmíněném zákoně č. 40/1961 Sb., 

o obraně Československé socialistické republiky, který platil až do roku 1999. Zákon mj. 

stanovuje, že: „Občané se aktivně a uvědoměle zapojují do plnění úkolů civilní obrany, 

organizované a prováděné státními orgány, hospodářskými a dobrovolnými společenskými 

organizacemi. Účast občanů na přípravě k obraně vyplývá z jejich zájmu o zabezpečení 

obrany republiky, z jejich uvědomělosti a odhodlání bránit svou vlast. Příprava občanů 

                                                 

18
 Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Vydalo Národní shromáždění Československé socialistické republiky roku 1961. 
19

 Nařízení o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně na území Republiky československé. Vydala 

Vláda Republiky československé dne 13. července 1951. 
20

 Směrnice o civilní obraně Republiky československé. Vydala Vláda Republiky československé dne 15. 

ledna 1958. 
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zahrnuje brannou, tělesnou a zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně a ostatní 

potřebnou přípravu; organizují ji dobrovolné organizace, především Svaz pro spolupráci 

s armádou, Československý svaz tělesné výchovy, Československý červený kříž 

a Československý svaz požární ochrany, dále státní orgány, školy, hospodářské a jiné 

organizace.“ [13] Ideologický podtext úryvků ve vztahu k civilní obraně absentuje, 

avšak v samotném zákoně zdůrazněn je. [8] 

 Následujícím podstatným právním předpisem, podle kterého bylo připravováno 

vzdělávání nejen zletilých osob v konkrétní oblasti, byl zákon o branné výchově
21

, 

jehož validita byla stornována v roce 1991. Účelem branné výchovy podle zákona bylo: 

„... dosáhnout, aby každý československý občan cítil vysokou odpovědnost za osud své 

socialistické vlasti, byl vždy připraven postavit se na její obranu a obětavě bojoval za její 

svobodu a nezávislost, za vítězství komunismu v naší vlasti. Obsahem branné výchovy je 

na základě marxismu-leninismu soustavně utvářet, prohlubovat a upevňovat socialistické 

vlastenectví, proletářský internacionalismus a uvědomělý vztah občanů k obraně 

Československé socialistické republiky a k tomu potřebné odborné a technické vědomosti, 

dovednosti a návyky, fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Účast občanů na branné 

výchově vyplývá z ustanovení Ústavy Československé socialistické republiky o obraně 

vlasti a jejího socialistického zřízení, z potřeby organizovat úsilí občanů o obranu 

Československé socialistické republiky, z jejich zájmu o zabezpečení této obrany 

a odpovědnosti za ni, z uvědomělosti a odhodlání bránit svou vlast. Se zřetelem k potřebám 

zabezpečení obrany Československé socialistické republiky, zejména v době branné 

pohotovosti státu, může vláda Československé socialistické republiky zavést povinnou 

účast občanů na branné výchově, pokud není stanovena tímto zákonem.“ [3] Na první 

pohled je zřetelný ideologický podtext. Branná výchova pro dospělé osoby nebyla povinná, 

avšak za určitých okolností ji bylo možné nařídit. [8] 

 Prováděcí předpis k tomuto zákonu stanovily zvlášť jak provádění, tak obsahový 

význam přípravy a vzdělávání k branné výchově na základních a středních školách 

(předpis zrušen roku 1998) a odděleně na vysokých školách (tvůrci je neznáma právní 

norma rušící příslušný předpis, vzhledem k neúčinnosti zákona lze tento považovat 

                                                 

21
 Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění pozdějších předpisů. Vydalo Federální shromáždění 

Československé socialistické republiky roku 1973. 
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za právně mrtvý). Výuka tématu branná výchova (identicky jako cvičení a kurzy) byla 

obsahově zaměřena v podstatě jen na vojenské ohrožení a nevojenských ohrožení se 

nedotýkala. Organizace v přípravě dospělého obyvatelstva měla být realizována v souladu 

se směrnicí k přípravě občanů k civilní obraně
22

. Směrnice ustanovovala vojensko-

politickou a odborně-technickou tématiku. V praxi bylo problematické naplnění ustanovení 

směrnice. Účast na přednáškách organizovaných v mimopracovní době dospělého 

obyvatelstva (v podstatě jediná forma vzdělávání a přípravy) byla rozdílná 

ve velkoměstech a na vesnicích (zde byla zřetelně vyšší, jednalo se v podstatě o určitý druh 

společenské pro občany). Na základě erudice lektorů, kteří pocházeli i z cílových skupin 

penzistů, postrádalo vzdělávání nezbytnou úroveň, proto byly přednášky velmi obecné. 

Úroveň vedení přednášek z řad odborně vzdělaných zaměstnanců (např. štábů civilní 

ochrany okresů apod.) byla zřetelně vyšší. Souběžně probíhalo i hromadné vzdělávání 

a příprava obyvatelstva v rámci objektů, např. podniky, úřady, apod. (avšak v pracovní 

době). Výsledný efekt lze konstatovat za sporný (vzhledem k značné masovosti a tím 

bohužel i absenci praktické přípravy). Problematika civilní obrany je zahrnuta v řadě novin 

a časopisů, vydalo se nespočetné množství reklamních a dalších materiálů, které měly být 

jednou z příčin vedoucích k obeznamování veřejnosti a rozvíjení této oblasti. [8] 

3.3 Období schválení Dodatkových protokolů k Ženevským konvencím (1989 

- 1993) 

 Roku 1991 byla schválena nová Koncepce civilní obrany
23

. Koncepce měla platit 

pouze dočasně, než bude civilní obrana zákonně akceptována v nezávislé sbírce zákonů. 

K tomuto úkonu nikdy nedošlo. Na území Slovenské republiky, kde byl tento nezávislý 

zákon schválen v době rozdělení federace. Účelem schválených Dodatkových protokolů 

k Ženevským konvencím bylo významné formulování úkolů civilní obrany v období míru 

(zpravidla tomu tak bylo v rozvinutých evropských státech) a dílčích opatření, jež byly 

jednoznačně rozčleněny od povinností plněných v době branné promptnosti státu. [23] 

                                                 

22
 Předpis CO-1-3: Příprava občanů k civilní obraně. Vydalo Ministerstvo obrany roku 1979. 

23
 Koncepce Civilní obrany České a Slovenské Federativní Republiky. Vydalo Ministerstvo obrany roku 

1991. 
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 Koncepce uvádí: „Přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci Civilní 

obrana zabezpečuje a nadále bude zabezpečovat na základě dohod v součinnosti se 

společenskými organizacemi, spolky, s občanskými sdruženími a humanitárními 

společnostmi v ČSFR, především s Československým červeným křížem, svazem CO, Svazem 

požární ochrany, Modrou hvězdou života, Narimexem a dalšími záchranářskými 

organizacemi za využití hromadných sdělovacích prostředků.“ [2] Jen stěží můžeme 

hovořit o lepším vzdělávání a přípravě dospělých, i když konečně chybí ideologický 

podtext. [8] 

3.4  Období České republiky (1993 - současnost) 

 Skutečné vzdělávání a příprava v oblasti ochrany obyvatelstva identicky jako 

v předchozím období neprobíhají, protože po ukončení platnosti zákona o branné výchově  

roku 1973 schází právní opora. Dílčí změnu přineslo přijetí zákona o integrovaném 

záchranném systému
24

, který začal platit 1. ledna 2001 a byl součástí balíčku tzv. 

krizových zákonů. Zákon se sice nezabývá zmíněným vzděláváním a přípravou, nařizuje 

však obecním úřadům v tomto vzájemném vztahu jisté úkoly, a to, že: „Obecní úřad 

seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 

účelem organizuje jejich školení.“ [26] Ustanovení vesměs není obecními úřady 

naplňováno, protože v zákoně absentují sankce za neplnění a rovněž stanovení periodicity 

tohoto školení. Prakticky obyvatelstvo nezná tuto část zákona, totožně jako samotný zákon, 

proto realizování po povinném orgánu ani nepožaduje. [8] 

 Analogické ustanovení lze najít v zákoně o krizovém řízení
25

. Zákon ustanovuje: 

„Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým 

s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem 

jejich provedení.“ [27] Oproti předešlé právní normě je zde patrna určitá nejasnost 

ve spojitosti k závazku naplnění této části. Činnost na straně povinného úřadu není 

                                                 

24
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. Vydal 

Parlament České republiky roku 2000. 
25

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vydal Parlament 

České republiky roku 2000. 
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výstižně zakotvena. Povinnému orgánu taktéž nehrozí postih za nedodržení tohoto 

uzákonění. [8] 

 Dalším z významných dokumentů přijatých v tomto období je Koncepce ochrany 

obyvatelstva
26

. Koncepce cituje: „Z uvedených hledisek je nezbytné přehodnotit dosavadní 

pojetí ochrany obyvatelstva, které bylo v minulosti jednoznačně orientováno na přípravu 

státu k obraně.“ [10] Dále koncepce uvádí: „Stálá pozornost musí být věnována rizikům 

provozních havárií a živelních pohrom, otázkám epidemií a ekologickým nebezpečím, jaká 

představují klimatické změny, úbytek pitné vody a jiná ohrožení. Stupeň připravenosti 

obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci je na nízké úrovni, a to vzhledem k tomu, 

že neexistuje ucelený systém jeho přípravy a úroveň obecného povědomí o nutnosti této 

přípravy je naprosto nedostatečná a často i podceňovaná. Veřejná informovanost 

o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích 

a o ochraně obyvatelstva je rovněž nedostatečná.“ [10] Po dlouhých letech byla veřejně 

prohlášena faktická situace přípravy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, 

která byla spíše negativní. V kontextu se vzniklou koncepcí byl vydán Harmonogram 

realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 

2015. Tento harmonogram uložil ministerstvu vnitra zodpovědnost určit obsahové 

zaměření a formy jak připravit obyvatelstvo k individuální ochraně a reciproční pomoci při 

vzniku MU a KS. V souladu se zánikem okresních úřadů v roce 2004 došlo k jeho 

aktualizaci. Tento materiál nebyl nikde uveřejněný jako celek, ale bylo možné se s ním 

obeznámit na webových stránkách lokálně příslušného HZS kraje v jednotlivé specifické 

podobě. [8] 

 Následná Koncepce ochrany obyvatelstva
27

 se problematikou přípravy a vzdělávání 

obyvatelstva nezabývá, ale opět v relaci koncepce byl znovu zveřejněn Harmonogram 

realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Opět 

ukládá ministerstvu vnitra zodpovědnost za zformování plánu vzdělávání a výchovy 

obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při MU a KS. [8] 

                                                 

26
 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, ve znění pozdějších novel. Vydalo 

Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR roku 2002. 
27

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Vydalo Ministerstvo vnitra - GŘ 

HZS ČR v roce 2008. 
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 V tomto období roku 2010 dochází k aktualizaci zákona o krizovém řízení (krizový 

zákon). Zákon je doplněn o průřezová kritéria a odvětvová kritéria pro určení prvku 

kritické infrastruktury (energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 

doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby 

a veřejná správa). [27] 

 V roce 2013 došlo k poslední aktualizaci Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2020 s výhledem do roku 2030. Motivem koncepce je optimalizovat a rozpracovat stav 

výchovy a vzdělávání obyvatelstva v souvislosti s identifikací a dopadem hrozeb 

(minimalizace počtu nepřipraveného obyvatelstva). Cílem je vytvoření funkčního systému 

výchovy a vzdělávání pronikající přes všechny stupně veřejné správy, s významným 

začleněním soukromého sektoru i samotného obyvatelstva, jehož výsledným efektem bude 

zesílení schopností v oblasti individuální ochrany a aktivního zapojení do řešení MU a KS 

na všech úrovních (odborníci zabývající se OO a KŘ, učitelé, lektoři realizující 

preventivně výchovnou činnost a obyvatelstvo). [11] 

 Dalším významným dokumentem, který byl přijat v roce 2003, a to novelizovaná 

bezpečnostní strategie
28

, která cituje: „Nedílnou součástí zajišťování obrany ČR je 

příprava občanů, jejíž rozsah bude součástí plánů zajišťování obrany, zpracovávaných 

jednotlivými orgány bezpečnostního systému.“ [24] Ve spojitosti s touto citací zde 

vnímáme diferenci oproti koncepci z roku 2002 (viz. výše), která vyzdvihuje přehodnocení 

představu ochrany obyvatelstva zaměřené na přípravu proti válečným konfliktům. 

Zdůrazněná příprava k zajišťování obrany státu je změněna aktualizovanou bezpečnostní 

strategií přijatou roku 2011. Strategie určuje: „Jedním z nástrojů realizace bezpečnostní 

a obranné politiky je rovněž příprava občanů na krizové situace a k obraně státu.“ [25] 

Jedná se pouze o strategické dokumenty, proto od nich nelze očekávat, aby se nějakým 

bližším způsobem věnovaly vzdělávání a přípravě k OO. [8] 

 Koncem roku 2010 nastává vývoj úsilí Ministerstva obrany k uskutečnění 

některých stanovisek zákona o zajišťování obrany České republiky
29

. Zejména příprava 

občanů by měla opět směřovat k obraně státu. Zákon mj. ustanovuje: „Příprava občanů 

                                                 

28
 Bezpečnostní strategie České republiky. Vydala Vláda České republiky v roce 2003. 

29
 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Vydal 

Parlament České republiky v roce 1999. 
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k obraně státu je dobrovolná, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis (například 

branný zákon) nestanoví jinak. Příprava občanů k obraně státu zahrnuje zejména 

zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým 

a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci a další 

činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu. Příprava občanů 

k obraně státu má charakter vzdělávání a provádí se v rámci základního a středního 

vzdělávání i v rámci jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Občany k obraně státu 

připravují zejména školy, školská zařízení a další vzdělávací zařízení. Na přípravě občanů 

k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti 

a další právnické osoby podle svého účelu a poslání v součinnosti s příslušnými obecními 

úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady a obcemi.“ [19] V současné době 

by příprava občanů neměla směřovat pouze k obraně státu, ale především k nevojenským 

ohrožením. [8] 

3.5  Dílčí závěr 

 Charakteristické pro období do vzniku II. světové války jsou vzdělávání a příprava 

v oblasti ochrany obyvatelstva zaměřeny pouze na problematiku vojenského ohrožení. 

Podpora právních norem bez ideologického podtextu. Původní kvintesence dobrovolnosti 

je transformována v povinnost, i když ne na celou dobu. Tehdy ještě nazývaná civilní 

protiletecká obrana využívala podob zájmové a civilní přípravy a vzdělávání zletilých 

v předmětné oblasti. Uplatňovalo se vysvětlování prostřednictvím ilustrativních metod 

(přednášky) i metod k přehrávání určitých konfliktních situací, včetně jejich následného 

rozboru (metody řešení problémů). Za Protektorátu Čech a Moravy v období II. světové 

války zažívala příprava zletilých v oblasti ochrany obyvatelstva regresi, oproti Slovenské 

republice, kde je právně podporována, avšak s rasistickým podtextem. 

 Typické pro poválečné období je orientace ve vzdělávání a přípravě k ochraně 

obyvatelstva pouze na problematiku vojenského ohrožení (až na krátké poválečné období, 

kdy neprobíhá). Zpočátku období lze oporu nalézt v odborných právních normách 

validních z předchozí doby. Následně byly přijaté nové právní normy (některé s výrazným 

ideologickým podtextem). Zprvu povinná účast ve vzdělávání a přípravě dospělého 

obyvatelstva se mění na dobrovolnou, i když lze hovořit v rámci objektů o „dobrovolně 
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povinnou“. K přípravě a vzdělávání dospělých v oblasti OO se využívaly jak formy civilní 

(přednáškové večery), tak zájmové - zprvu dosud nazývaná civilní protiletecká ochrana, 

následně civilní obrana. Probíhaly i profesní formy vzdělávání dospělého obyvatelstva 

v rámci objektů (převážně šlo o školení). U všech forem vzdělávání a přípravy byly 

uplatňovány jak přednášky (ilustrativní metody), tak i inscenační metody v rámci profesní 

a zájmové přípravy a vzdělávání, avšak v menší míře. 

 Charakteristické pro období schválených Dodatkových protokolů k Ženevským 

konvencím je změna zaměření přípravy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Prvopočáteční zaměření pouze na vojenská ohrožení se transformuje na nevojenská. 

Podpora právními předpisy s hlubokým ideologickým podtextem, které byly platné 

z minulého období, záhy svou platnost ztrácí. Základní myšlenka „dobrovolně povinné“ 

účasti se rychle vytrácí a vrací se zpět na nepovinnou účast založenou na osobním zájmu 

o danou problematiku. Podstatná je pouze ojedinělá snaha o poskytování vzdělávání 

a přípravy zletilých k ochraně obyvatelstva ve formě občanské, tak i zájmové (dosud 

nazývané civilní obrana). Odezva na tyto nabídky je vesměs ojedinělá. Způsoby přípravy 

a vzdělávání zletilých zaměstnaných v rámci objektů jsou taktéž utlumeny. 

 Vesměs příznačné pro poslední období, tedy období České republiky, je směřování 

vzdělávání a přípravy občanů pouze k nevojenským ohrožením. Stanovení povinnosti 

může nastat výhradně mimořádně, a to pouze ve vztahu k obraně státu. jsou přijímány 

právní normy a odborné materiály bez ideologických relací. Zpočátku civilní obrana, poté 

až do současnosti většinou nazývaná ochrana obyvatelstva ve vztahu s přijetím právních 

předpisů vzhledem k charakteru obsahu pro zletilé občany v základním principu 

nepřipouští kvalitativní posun. O aplikaci daných forem a metod v dané oblasti můžeme 

hovořit jen výjimečně, v souvislosti s izolovaností realizace přípravy a vzdělávání. [8] 
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4 Anketa ze znalostí v oblasti OO a KŘ 

 Účelem dotazníkového průzkumu bylo zjištění znalostí z oblasti OO a KŘ mezi 

studenty středních škol a dospělého obyvatelstva. Anketa se skládá z deseti základních 

otázek v dané oblasti se zaměřením na vznik mimořádných událostí, tísňová volání, 

varování, evakuaci, krizové stavy, improvizovanou ochranu a chemické vlastnosti látek. 

Vyplnění anonymního dotazníku formou tištěné verze se zúčastnilo 125 studentů (věková 

hranice 15 až 18 let) a 23 dospělých osob (19 let a více). 

 Specifikace otázek ankety, které byly zodpovězeny písemnou formou nebo 

zvolením jedné správné odpovědi z nabízených možností (kompletní znění otázek viz. 

Příloha č. 1). 

1. Vyjmenujte alespoň 5 mimořádných událostí, které by mohly nastat na území ČR. 

2. Napište čísla tísňového volání. 

3. Kolik varovných signálů se používá k varování obyvatelstva při vzniku MU? 

4. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 vteřin? 

5. Jaké zásady je třeba dodržovat, když zazní varovný signál? 

6. Kdo rozhoduje o evakuaci? 

7. Co si s sebou zabalíte do evakuačního zavazadla? 

8. Čím si v případě nebezpečí v zamořeném území budete chránit dýchací cesty a oči?  

9. Jaké čtyři krizové stavy se vyhlašují? 

10. Co je charakteristické pro oxid uhelnatý? 

4.1 Vyhodnocení ankety 

 Provedl jsem dvojí vyhodnocení v závislosti na cílové věkové kategorii, 

kterou jsem již výše zmínil. Snažil jsem se tedy zjistit množství úspěšně zodpovězených 

odpovědí a celkových znalostí (rozčleněné na 3 kategorie: výborné, dobré a nedostačující) 

z dané problematiky  vyjádřené v procentech. 

4.1.1 Studenti 

 Ankety se zúčastnila především Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 

Uherské Hradiště, která jako jediná mezi školskými zařízeními měla zájem spolupracovat. 
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Procentuelní úspěšnost správně zodpovězených otázek je znázorněn v Grafu č. 1 a celkové 

znalosti zúčastněných studentů v Grafu č. 2. 

Graf č. 1: Úspěšnost jednotlivých otázek - studenti    Graf č. 2: Celkové znalosti z oblasti 

          OO a KŘ - studenti 

4.1.2 Dospělí 

 Vyplnění dotazníku se zúčastnilo 25 dospělých osob. Procentuelní úspěšnost 

správně zodpovězených otázek je znázorněn v Grafu č. 3 a celkové znalosti zúčastněných 

dospělých osob v Grafu č. 4. 

 

Graf č. 3: Úspěšnost jednotlivých otázek - dospělí     Graf č. 4: Celkové znalosti z oblasti 

          OO a KŘ - dospělí 
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4.2 Zhodnocení průzkumu - dílčí závěr 

 Znalosti z oblasti OO a KŘ jsou u obou cílových skupin vesměs totožná. Převažují 

zejména dobré znalosti, což poukazuje na špatnou kvalitu a kvantitu předávaných 

odborných informací nebo úplného nezájmu o danou problematiku ze strany obyvatelstva. 

Nejvyšší chybovost obou věkových skupin byla zaznamenána u otázek číslo: 3, 4 a 9, 

tedy v oblasti varování obyvatelstva a krizových stavů. Menší třetina zúčastněných věděla, 

že na území České republiky se používá pouze jeden varovný signál k varování 

obyvatelstva, a to všeobecná výstraha, pro kterou jsou charakteristické délka trvání 

po dobu 140 sekund a kolísavý tón sirény. V určení čtyř krizových stavů z nabízených 

možností, které se vyhlašují na území ČR, byl zaznamenán zhruba třetinový úspěch. Další 

významná chybovost byla ve stanovení správné odpovědi u otázky č. 10, kdy menší 

polovina respondentů nevěděla, že oxid uhelnatý je plyn bez charakteristického zápachu. 

Naopak nejvíce správných odpovědí jsem zaznamenal v určení správného tísňového 

telefonního čísla a jak se zachovat v případě zaznění varovného signálu. U několika osob 

jsem zaznamenal nezájem o danou problematiku, což v současné době koresponduje 

s Koncepcí ochrany obyvatelstva, kde je tato problematika také zmíněna a to jak ze strany 

studentů, tak nepochopitelně u dospělého obyvatelstva. 
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5 Analýza současného stavu výchovy a vzdělávání 

 Výchova a vzdělávání ve spojitosti se zahrnutím OO do soustavy vzdělávání 

prostřednictvím školských institucí, která výhledově a konstantně působí na jednotlivce 

formou povinné a rovnoměrné výuky. Nadstavbové projekty, které jsou napojeny na školní 

vzdělávání, se při realizaci vyznačují spoluprací vybraných institucí. Hovoříme především 

o základních složkách integrovaného záchranného systému a nestátních dobrovolných 

organizacích. Příchodem roku 2011 je zaznamenáno úsilí o uspořádání ve výchově 

a vzdělávání tak, aby nedocházelo k dvojím úkonům.  

 Formát přípravy a vzdělávání odborníků v současné době nebere v úvahu hrozby 

a implikace z aktuálních MU a KS, kterých postupem času přibývá. Příčinou je zejména 

societální hospodárný stav, důsledkem toho snižující se množství pracovníků z předmětné 

oblasti a nepřiměřené zahrnutí problematiky v právních normách. 

 Rozhodující pro další možnosti rozvíjení výchovy a vzdělávání hlavně dalšího 

rozvoje neustálého vzdělávání v mateřských, základních a středních školách a zabezpečení 

fixního financování, kromě rozvedení eventualit více-zdrojového financování. 

Sjednocením výuky na vysokých školách a výběrem nejlepší varianty z možných systémů 

příprav odborníků lze dospět k dalšímu posunu v oblasti výchovy a vzdělávání. Orientací 

na obeznamování veřejnosti z předešlých závěrů činností je možno docílit významného 

zájmu o tuto oblast a tím tak zdokonalit společenský status výchovy a vzdělávání. 

 Množství vnějších vlivů ohrožuje výchovu a vzdělávání v oblasti OO a KŘ. Mezi 

zásadní hrozby spadá redukování finančních zdrojů, ubývající počet zaměstnanců 

nezbytných k zabezpečení činností a globální názor spoluobčanů na tento okruh problémů. 

Vyřazením problematiky OO a KŘ na školách by mělo závažný dopad ve výchově 

a vzdělávání obyvatelstva, který by zapříčinil útlum v rozvíjení dané oblasti. [11] 

5.1 Realizace SWOT analýzy 

 Účelem SWOT analýzy je zjištění současného stavu vzdělávání a výchovy v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. K určení prvků silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb jsem využil stávající Koncepci ochrany obyvatelstva, kde jsou tyto 

prvky definovány: 
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 Silné stránky: 

- zavádění problematiky do vzdělávání, 

- systematizace preventivně výchovné činnosti, 

- existující povědomí dalších institucí o důležitosti preventivně výchovné 

činnosti, 

- spolupráce realizátorů 

- a realizované projekty. 

 

 Slabé stránky: 

- neodpovídající začlenění problematiky v právních předpisech, 

- nedostatečné finanční zabezpečení, 

- nízký počet personálu 

- a podceňování problematiky preventivně výchovné činnosti. 

 

 Příležitosti: 

- rozvoj systému vzdělávání, 

- pevné nastavení rozpočtu, 

- více-zdrojové financování, 

- rozvoj problematiky prostřednictvím Koncepce ochrany obyvatelstva 

- a zájem veřejnosti o problematiku preventivně výchovné činnosti. 

 

 Hrozby: 

- snížení rozpočtu subjektům realizujícím výchovu a vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva, 

- snížení tabulkových míst personálu, 

- zrušení výuky dané problematiky ochrany obyvatelstva na školách 

- a nízký zájem institucí o problematiku. [11] 

5.2 Vyhodnocení analýzy 

 V dalším kroku jsem provedl klasifikaci vnitřního (prvky silných a slabých stránek) 

a vnějšího prostředí (prvky příležitostí a hrozeb) na základě svého expertního odhadu. 
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Jednotlivé prvky jsou seřazeny sestupně podle priorit v Tabulce č.1. Celkové vyhodnocení 

SWOT analýzy s bodovým ohodnocením je součástí Přílohy č. 2. 

 

Tabulka č. 1: SWOT analýza - určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb [11] 

  Silné stránky     Slabé stránky   

• Systematizace preventivně výchovné • Neodpovídající začlenění problematiky 

Činnosti v právních předpisech 

• Existující povědomí dalších institucí o  • Podceňování problematiky preventivně  

důležitosti preventivně výchovné činnosti výchovné činnosti 

• Zavádění problematiky do vzdělávání • Nedostatečné finanční zabezpečení 

• Spolupráce realizátorů • Nízký počet personálu 

• Realizované projekty 
Výchova a 

vzdělávání 

  

  Příležitosti Hrozby   

• Pevné nastavení rozpočtu • Snížení rozpočtu subjektům realizujícím 

• Více-zdrojové financování výchovu a vzdělávání v oblasti OO 

• Rozvoj systému vzdělávání • Zrušení výuky dané problematiky OO  

• Rozvoj problematiky prostřednictvím na školách 

Koncepce ochrany obyvatelstva • Snížení tabulkových míst personálu 

• Zájem veřejnosti o problematiku  • Nízký zájem institucí o problematiku 

preventivně výchovné činnosti   

 

 Na základě výpočtů a přenesením výsledků do kartézské soustavy souřadnic jsem 

pomocí kvadrantů určil strategický plán vývoje výchovy a vzdělávání v oblasti OO a KŘ, 

který je znázorněn v Grafu č. 5. Veškeré výpočty a jejich grafické znázornění jsou součástí 

Přílohy č. 2. 



33 

  

 1 

Graf č. 5: Vyhodnocení SWOT analýzy 

5.3  Dílčí závěr SWOT analýzy 

 Z Grafu č. 5 je patrné, že se jedná o strategii spojenectví, kterou lze definovat jako 

poměrně silnou strategii. Ve strategii převažují slabosti nad silami, avšak výchova 

a vzdělávání v oblasti OO a KŘ se nachází v atraktivním prostředí, což lze definovat jako 

existující povědomí o danou problematiku, avšak bez odpovídajícího začlenění v právních 

předpisech, dostatku vyškoleného personálu a celkového finančního zabezpečení. V mnoha 

případech se tedy jedná o podceňování preventivně výchovné činnosti jak se strany 

veřejnosti, tak veřejné správy. K tomu, aby byly využity všechny naskytující se příležitosti, 

kde ke zvládnutí schází dostatek vnitřních schopností, je nutné odstranit všechny 

nedostatky a posilovat jejich pozici. Výsledky analýzy budou využity k sestavení návrhu 

opatření výchovy a vzdělávání. 
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6 Návrh opatření k rozvoji výchovy a vzdělávání v oblasti OO a KŘ 

 Soudobá společnost je ohrožována celou řadou různých hrozeb, jejichž vznik je 

zapříčiněný činností člověka nebo přírodního původu. Nutností je vytvořit účelný systém 

výchovy a vzdělávání tak, aby jedinec dovedl úspěšně vzdorovat nepříznivým účinkům 

těchto hrozeb se začleněním nejen soukromých subjektů, samotného obyvatelstva 

a neopomenutelně všemi stupni veřejné správy. [11] 

6.1 Právní normy 

 Výchova a vzdělávání obyvatelstva je jedním z okruhu problémů, který patří mezi 

úkoly ochrany obyvatelstva. Aktuální právní předpisy této problematice však nevěnují 

příliš velký rozsah. V této implikaci dochází k nekoordinovanému stavu výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva, ale i specialistů, což směřuje k neúčinným a peněžně náročným 

východiskům. Vytvořením základních prvků pro uspořádané východisko k výchově 

a vzdělávání obyvatelstva i specialistů v daném oboru, které pro zdokonalení současného 

stavu dané problematiky je bezodkladně potřebné začlenit do právních předpisů, 

kde nezbytností je upřesnit pojmosloví, funkce, odpovědnosti, práva a povinnosti 

dotčených osob. [11] 

 Jedním ze základních řešení pro naplnění zásad vzdělávání a výchovy dospělých 

v oblasti OO a KŘ by bylo začlenění zmíněné problematiky do zákoníku práce
 30

 stejně 

tak, jako je zakotvena bezpečnost a ochrany zdraví při práci. Tzn. každý zaměstnanec by 

měl povinnost účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na ochranu 

obyvatelstva a krizové řízení včetně ověření svých znalostí. 

6.2 Finance 

 Finanční prostředky vyčleněné k zabezpečení výchovy a vzdělávání jsou měřeny 

a regulovány pomocí aktuálních příslušně podléhajících právních předpisů
31

, ale absentuje 

                                                 

30
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

31
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon; zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, 

ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
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analýza souhrnných, nebo přinejmenším celkových finančních nákladů vyčleněných 

pro přípravu obyvatelstva (realizace projektů, produkce pučných materiálů, akcí 

pořádaných veřejnosti atd.). Do oblasti výchovy a vzdělávání se vyčleňují omezené 

finance, které mnohdy bývají nekoordinovaně přidělovány, a následné hospodaření s nimi 

je často neúčelné, což lze potvrdit ze získaných poznatků. Finanční prostředky jsou 

nerovnoměrně regulovány a mnohdy jsou poskytovány na určité programy. Následkem 

dané situace vzniká systém bez pravidelného a rovnoměrného poskytnutí peněžních 

prostředků. V závislosti na tomto faktu je nemožné perspektivně navrhovat plány 

a podporovat rozvoj následných činností, popřípadě celý rámec. Pro přijetí stanovisek 

směru následujícího vývoje je třeba za tímto účelem zahájit stálou kontrolu vynaložených 

financí a její vyhodnocování (např. aplikace resortních rozpočtových položek). Vyvíjené 

úsilí v rámci investic z několika zdrojů (strukturálních fondů Evropské unie, dotací 

ministerstev, krajských grantových programů, finančních darů ze strany soukromých 

subjektů) naráží na skutečnost, že orientace projektů, popř. grantů mají málokdy regresivní 

účinek na dané požadavky. V konečné implikaci podpory celkového rozvoje je zlepšení 

optimální spolupráce při zajišťování programů a grantů, při kterých bude možné se cíleně 

zaměřit na skutečné požadavky z této oblasti. 

 Neodkladným nastavením konkrétních parametrů redistribuce financí a vyšším 

zvažováním požadavků této oblasti v grantové politice zabezpečí neustálý rozvoj. [11] 

6.3 Funkce veřejné správy 

 Účast veřejné správy v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelstva je nesporný. 

Stávající právní předpisy a eventuality jednotlivých odpovědných osob a orgánů v praxi 

mají vliv na uskutečnění organizace. 

 Zákon o požární ochraně je jediným uchopitelným právním předpisem, který obcím 

nařizuje provádět organizaci preventivně výchovné činnosti, avšak pouze s orientací 

na požární ochranu. Dalšími právními normami, které stanovují účast veřejné správy 

v oblasti výchova a vzdělávání, jsou zákon o krizovém řízení, zákon o IZS a zákon o 

HOPKS. Dílčí úkoly definované zmíněnými zákony, dotýkajících se všech úrovní státní 

správy, nevyhovují celkovým potřebám v oblasti výchovy a vzdělávání. 
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 Aby se nevytvářely nekoordinované a impulzivní činnosti dílčích stupňů státní 

správy v souvislosti s touto problematikou, je potřeba definovat jejich pověření, práva 

a úkoly. Koordinací je možné zabránit dvojímu jednání a nesmyslnému mrhání sil 

a prostředků. Těchto skutečností lze dosáhnout výhradně aktualizací stávajících právních 

předpisů. 

 Nepostradatelné je propojení problematiky výuky s přípravou obyvatelstva 

zaměřenou na obranu státu a popř. ostatními, významově analogickými obory tak, 

abychom mohli prakticky realizovat výchovu a vzdělávání z dané oblasti. [11] 

6.4 Povinnosti právnických a fyzických osob 

 Jako potřebné, ve vztahu k závazným zákonům
32

, se jeví vyšší podíl (finanční, 

materiální, apod.) soukromého sektoru v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelstva. 

S vývojem technologických postupů přibývají i hrozby vzniku antropogenních 

mimořádných událostí a krizových situací, proto je neoddiskutovatelná iniciativa v oblasti 

výchovy a vzdělávání soukromých subjektů, jejichž činnost může být případným původem 

vzniku MU a KS, nebo ve kterých se vyskytuje velké množství lidí. 

 V současné době se do přípravy a vzdělávání obyvatelstva zapojují i nestátní 

neziskové organizace, které mají vliv na celé spektrum obyvatel pomocí určitých 

programů, nebo pořádají veřejné akce a besedy. Aby obyvatelé získávali stabilní 

a kompatibilní informace, je začlenění soukromých subjektů podmiňováno v zajištění 

jasných zásad, systémem schvalování a kontrol. [11] 

6.5 Školství a věda 

 V současném období se uskutečňuje výchova a vzdělávání v oblasti OO ve dvou 

primárních úrovních: 

                                                 

32
 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně a doplnění některých zákonů; zákon č. 56/2009 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 
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 výchova a vzdělávání odborníků 

 a samotného obyvatelstva. 

 V zásadě standardních vzdělávacích procesů je obyvatelstvo regulérně vzděláváno 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí tzv. rámcových 

vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání jsou okruhy z oblasti 

ochrany člověka za mimořádných událostí. 

 V jednotlivých stupních vzdělávání obyvatelstva podle školského zákona je situace 

následující: 

 Předškolní vzdělávání: 

- absence metodických materiálů pro vychovatele, 

- vypracované pomůcky k výuce jsou nevelké selekce (prozatím se využívají 

i materiály určené pro první stupeň základních škol), 

- vzdělávání vychovatelů - chybí charakteristická školení, smí navštěvovat 

školení pro základní školy nebo formou samostudia. 

 

 Základní vzdělávání: 

- roku 2012 byl vypracován metodický materiál pro učitele „Podklady 

k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

v základních školách“, 

- pro vyučování bylo vytvořeno velké množství typů pomůcek, které lze 

mezi sebou slučovat, 

- vzdělávání učitelů - HZS ČR organizuje školení, které provádí Národní 

institut dalšího vzdělávání a dále v podobě samostudia, realizace příprav 

na vysokých školách (Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu UK Praha a pedagogické fakulty). 

 

 Střední vzdělávání: 

- chybí zpracování metodického materiálu pro učitele, 

- absence rozmanitosti pomůcek, 
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- vzdělávání učitelů - chybí pořádání specifických kurzů, mohou navštěvovat 

školení pro základní školy nebo formou samostudia. 

 Pomocí několika vzdělávacích oblastí a oborů je všeobecně, u všech úrovní 

vzdělání, problematika ochrany člověka za MU a KS v rámcových vzdělávacích 

programech zahrnuta transverzálně. Avšak vyučování v dané oblasti musí být 

koordinováno, aby bylo možné dosáhnout nejenom přiměřeného stupně výsledků, ale bylo 

existující vyhodnocení vzdělávání. Například zavedením nezávislého vyučovacího 

předmětu, který bude obsahovat komplexní problematiku bezpečnosti (zahrnující ochranu 

člověka za běžných rizik a MU nebo KS, obranu vlasti, první pomoc dopravní výchovu, 

apod.), může být dosaženo přijatelné úrovně vzdělávání. K uskutečnění zmíněných 

determinovaných základních myšlenek a požadavků ve vzdělávání by tento problém měl, 

v bezprostředním časovém horizontu, být analyzován v rámci vzniklé zvláštní pracovní 

skupiny a akceptovat výsledky zkoumání a navrhovaná řešení.   

 Odborníci věnující se výchově a vzdělávání obyvatelstva v dané oblasti jsou 

aktuálně vzděláváni ve třech na sobě nezávislých směrech. Mezi specialisty jsou zařazeni: 

 pracovníci, zabývají se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením, 

 učitelé 

 lektoři a dobrovolníci. 

 Velmi často schází participujícím se lektorům a dobrovolníkům prezentační 

a pedagogická obratnost pro přípravu a vzdělávání obyvatelstva. HZS ČR organizuje 

školení pro začátečníky a pracovní postupy v zaměstnání pro řídící pracovníky u HZS 

krajů. Tato příprava se vyznačuje rozpracovaností dílčích úkolů, protože další jiné školení 

neexistuje, a kterou rozvrhuje pro uvedenou cílovou skupinu výhradně HZS ČR. 

 Učitelé na jednotlivých stupních škol postrádají odborné znalosti z oblasti OO 

a KŘ. V rámci působnosti Národního institutu dalšího vzdělávání jsou pro učitele 

schválena školení pro získání specializace, nebo mohou pod záštitou HZS ČR navštěvovat 

kurzy, avšak bez akreditace. Zbylou možností, jak prohloubit odborné vzdělání, je formou 

samostudia. 
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 Pedagogické fakulty do svých vzdělávacích oborů postupně začleňují přípravu 

budoucím učitelům, která se současně uskutečňuje na vysokých školách (usnesení vlády 

ze dne 5. října 2011 č. 734 k začlenění tématik Ochrany člověka za mimořádných událostí, 

péče o zdraví a dopravní výchova do studijních programů pedagogických fakult). 

 Odborníci, jejichž profesní specializace spočívá v aktivitách z oblasti OO a KŘ, 

nabývají svou kvalifikaci studiem na vysokých školách, jejichž vzdělávací projekty utváří 

podle Společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti 

(usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 3. července 2007 č. 32), nebo v rámci kurzů 

odborné způsobilosti či celoživotního vzdělání. Příprava studentů často nereflektuje reálné 

potřeby společnosti z dané oblasti, protože již delší dobu dochází k odtržení teoretických 

znalostí od praxe. 

 V oblasti výchovy a vzdělávání se celkově nedostává většího provázání odborných 

znalostí s vědou a výzkumem. Nastavená nedostatečná regrese má vliv na zhodnocení 

prosperujících aktivit. Finální výsledky výzkumných aktivit zaváděných do praxe jsou 

ohraničeně uveřejněny. Zohledněním usnesení vlády č. 734/2011 pro hodnocení 

vzdělávacích programů na vysokých školách orientovaných na vzdělávání stávajících 

učitelů je v současnosti potřebné činné zapojení akreditačních komisí. 

 V akademickém roce 2013 bylo poskytováno vzdělávání v oblasti OO cca 

na dvaceti vysokých školách, dle přístupných informací, a to ve vzdělávacích programech 

bakalářských, navazujících magisterských a doktorských. Kromě toho jsou prováděna 

řízení k poskytnutí práva pedagogům vyučujících na vysokých školách konat přednášky 

jako docent a řízení k nominaci profesorem. 

 K následnému směru vývoje v oblasti přípravy a vzdělávání je potřebná účinná 

spolupráce vysokých škol v daném oboru s bádacími pracovišti a aplikačním okruhem 

působnosti a aspirovat na provádění kolektivních projektů. 

 Zejména aplikací dosažených výsledků do procesu výchovy a vzdělávání 

specialistů, zpracovaných v klíčovém dokumentu bezpečnostního výzkumu ČR s bližší 

specifikací v rámci společné komunikační platformy směřuje k možnostem vzájemného 

vztahu akademických obcí a badatelských pracovišť. 
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 Pro zdokonalení v předmětné sféře je potřebné realizovat souhrnné přezkoumání 

systému přípravy a podle rezultátu přijmout závěrečnou globální optimalizaci.  [11] 

6.6 Úkoly ochrany obyvatelstva 

 Problematika ochrany obyvatelstva je v současnosti vyučována zhruba na dvaceti 

vysokých školách. Obsahová náplň vyučovaných předmětů je různorodá pro každou 

vysokou školu zvlášť, tedy hovoříme o specializaci v daných studijních oborech, proto se 

výuka jeví jako roztříštěná a nesourodá a mnohdy absolventi nejsou schopni zavést 

do praxe očekávanou přidanou hodnotu, jak uvádí Koncepce OO. V následujícím časovém 

rozmezí je postulátní prohloubit spolupráci s vysokými školami, přispět praktickými 

zkušenostmi odborníků do procesu vzdělávání a zajistit tak odpovídající odborně způsobilý 

personál. 

 Propojením problematiky výuky v oblasti OO s přípravou obyvatelstva k obraně 

státu je nezbytné pro praktickou realizaci výchovy a vzdělávání. [11] 

6.7 Krizové řízení 

 V systému krizového řízení se vzděláváním odborníků zabývá Koncepce vzdělávání 

v oblasti KŘ. V této souvislosti bylo vypracováno velké množství modulů a materiálů. 

V následujícím období se doporučuje aktualizace zmíněných dokumentů a jejich následná 

distribuce subjektům. Dlouhodobým cílem je analyzování požadavku k vytvoření 

povinného předmětu na základních a středních školách (zde je nutné zaměřit se 

na prohlubování znalostí prostřednictvím „hravých forem“ tak, aby zapůsobily na jedince 

např. pomocí interaktivních her) nebo jiné analogické podoby pravidelné výuky 

a systematické působení na lektory a odborníky tak, aby byl zajištěn dostatečný průnik 

a porozumění předávaným informacím. [11] 

6.8 Public Relations 

 Mezi každoroční velké množství sukcesů zaregistrovaných v oblasti vzdělávání 

a výchovy patří akce velkých rozměrů, preventivně výchovné akce, pozitivně klasifikované 

projekty, apod. V důsledku nekvalitní medializace se laická, ale i odborná veřejnost, 
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dozvídá o těchto úspěších jen málokdy. Potřebou je větší měrou se orientovat 

i na propagaci výstupů projektu, aby mohly být více využívány laiky i odborníky, 

protože nestačí informovat pouze o výsledcích.  

 Aby se atraktivní formou jednotlivých výstupů podařilo zaujmout největší kvantitu 

diváků, posluchačů a čtenářů, a tím bylo možné dosažení potřebných výsledků, je potřeba 

zahájit spolupráci s médii s nejvyšší sledovaností, poslechovostí nebo čteností. Současně 

musí být kladen důraz na atraktivitu zpracovávaných materiálů a výstupy předávat 

koncovým uživatelům moderními metodami (např. aplikace prostřednictvím „chytrých 

telefonů“ apod.). K tomu využívat zkušeností ze stávajících kladně uskutečněných projektů 

(např. Vaše cesty k bezpečí, Hasík, Záchranný kruh). Neodkladná je nekompromisní změna 

pohledu společnosti na oblast ochrany obyvatelstva a její následná připravenost 

na mimořádné události a krizové stavy. 

 Stanovením jednotné strategie výkonu public relations pro oblast ochrany 

obyvatelstva se jeví jako žádoucí v souvislosti se zmíněnou problematikou. [11] 

6.9 Mezinárodní vztahy 

 Z pohledu ČR je účast na zahraničním vývoji výchovy a vzdělávání v oblasti OO 

a KŘ je nedostatečná. Výhradně regionální spolupráce příhraničních států, která platí jen 

pro některé vybrané kraje, doprovází pozitivní výsledky. Celkovým konstatováním lze 

shrnout, že schází kontrola průběhu a rozvoje dané oblasti v cizině. Nouze o lingvisty 

v personálu významně ovlivňuje tyto aktivity. K rozvoji zahraniční spolupráce je nezbytné 

kontrolovat vývoj v mezinárodních spolcích (EU, NATO) a podíl připravených specialistů 

na světových konferencích a zasedáních vyčleněných oblasti výchovy a vzdělávání 

obyvatelstva, tak odborníků.  

 Prostřednictvím grantů vznikl nástroj systémového vzdělávání (Mechanismus). 

V EU, na Výboru pro civilní ochranu (CPC), jsou pomocí konzultačních metod 

diskutovány a prezentovány výsledky vzdělávacích aktivit. Poradním orgánem pro Výboru 

pro civilní ochranu, tedy Skupinou pro politiku odborné přípravy (TPG) je výraznou 

měrou řešena oblast vzdělávání a výcviku. V současnosti se uskutečňuje vzájemná 

kooperace s evropskou komisí v oblasti přípravy a školení řídících pracovníků humanitární 
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pomoci a vybraných členů mezinárodních záchranných jednotek. V rámci Mechanismu se 

především jedná o podílu určených osob na mezinárodních kurzech, cvičeních, 

workshopech a projektech. V budoucnu se očekává aktivní činnost, využívání možností 

Mechanismu v oblasti přípravy a školení odborníků a postoj ČR při organizaci obdobných 

akcí v kooperaci s Evropskou unií. 

 V poli působnosti EU je v současné době 8. rámcový program, jakožto ústřední 

nástroj pro vědu a výzkum. Perspektiva finančních prostředků od roku 2014 do roku 2020 

dosahuje přibližně 80 miliard EUR.. Tímto programem  jsou financovány Výzkumné 

a vědecké projekty z civilní ochrany. K zajištění dostatečných finančních investic 

na záštitu daných činností je vhodné motivovat akademickou obec k aktivnímu čerpání 

těchto prostředků pro rozvoj systému OO.    

 Začleněním do stávajících kurzů a tréninkových center EU a NATO (např. 

tréninkové centrum CBRN pod záštitou Organizace pro zákaz chemických zbraní) by bylo 

zajištěno další vzdělávání specialistů v oblasti OO. 

 V oblasti civilního nouzového plánování pořádá většinou dvakrát ročně škola 

NATO v Oberammergau v Německu školení. Již několikrát se zástupci ČR zúčastnili 

tohoto kurzu a působení pro ČR je vyhrazeno i nadále. [11] 

6.10 Dílčí závěr 

 Hlavními předpoklady pro dosažení výše zmíněných cílových stavů je zajištění 

dlouhodobě stabilního financování, přijetí a schválení potřebných právních předpisů 

a personální podpora pro naplnění jednotlivých úkolů. 

 Nejvýznamnější podstatou je aktualizace stávajících právních předpisů. Jedním 

ze základních řešení pro naplnění zásad vzdělávání a výchovy dospělých v OO a KŘ se 

nabízí začlenění dané problematiky do zákoníku práce
33

 stejně tak, jako je zakotvena 

bezpečnost a ochrany zdraví při práci. Tzn. každý zaměstnanec by měl povinnost účastnit 

se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na ochranu obyvatelstva a krizové 

řízení včetně ověření získaných znalostí. 

                                                 

33
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 V oblasti financování je potřeba zavést pravidelné monitorování plynoucích 

finančních prostředků tak, aby bylo zajištěno cílené a rovnoměrné  přerozdělování. Dále by 

mělo být zajištěno financování výchovy a vzdělávání obyvatelstva ze strany soukromých 

subjektů, jejichž podnikání může být potencionálním zdrojem vzniku mimořádných MU 

a KS zapříčiněných činností člověka. 

 Jako nezbytně nutné se jeví věnovat pozornost stávajícím metodickým materiálům 

určených k přípravě a vzdělávání obyvatelstva ze strany učitelů, které mnohdy chybí. 
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7 Specifikace cílových skupin 

 V závislosti na komplexnosti a kvantitě informací nezbytných k pochopení 

problematiky je nutné definovat si cílové skupiny, které mají být vzdělávány v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 Koncepce stanovuje vytvoření funkčního systému výchovy a vzdělávání tak, 

aby jedinec dovedl úspěšně vzdorovat nepříznivým účinkům MU nebo KS se začleněním 

nejen soukromých subjektů, samotného obyvatelstva a neopomenutelně všemi stupni 

veřejné správy. [11] 

 Systém by se měl skládat z následujících úrovní: 

 odborníci zabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením, 

 učitelé vyučující danou problematiku na školách, 

 lektoři a dobrovolníci realizující projekty preventivně výchovné činnosti 

 a samotné obyvatelstvo. [11] 

7.1 Obyvatelstvo 

 K naplnění zásad vzdělávání obyvatelstva je nutné rozdělit cílovou skupinu 

do podskupin vzhledem na jejich věkové struktuře, mentální a fyzické dispozici 

v souvislosti na složitosti textu a množství informací jím určených. 

 Systém by se měl skládat z následujících úrovní: 

 občané absolvující povinné vzdělávání: 

- předškolní, 

- základní, 

- střední, 

 dospělé obyvatelstvo (do této podkategorie jsou zahrnuti i senioři), 

 osoby se specifickými potřebami: 

- cizinci 

- a osoby s handicapem (zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním). 
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7.2 Lektoři realizující projekty preventivně výchovné činnosti 

 Cílovou skupinu, kteří realizují projekty preventivně výchovné činnosti v souladu 

se stávající koncepcí tvoří lektoři k: 

 zajištění přípravy „techniků ochrany obyvatelstva jednotek“, 

 zajištění přípravy „specialistů ochrany obyvatelstva obcí a podniků“, 

 zajištění preventivně výchovné činnosti 

 a naplnění zásad vzdělávání dospělých. [9] 

7.3 Učitelé vyučující danou problematiku na školách 

 Tuto kategorii jsem rozčlenil podle školského zákona na učitele (vychovatele) 

vyučující na školách: 

 mateřských, 

 základních 

 a středních. 

7.4 Odborníci zabývající se OO a KŘ 

 Do této kategorie zahrnuji odborníky zabývající se problematikou ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení, kteří svou kvalifikaci získali studiem na vysoké škole 

nebo zastávají post ve veřejné správě. 

 V souladu se záměrem Koncepce a ve shodě s dosavadními právními předpisy byly 

jako důležité určeny následující cílové skupiny, které mají být vzdělávány v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení, spolu s návrhem systematického vzdělávání 

v dané oblasti : 

 úředníci územních samosprávných celků 

- vedoucí úřadů, 

- vedoucí úředníci s obecnou odpovědností, 

- vedoucí úředníci s přímou odpovědností v oblasti KŘ, 

- úředníky „specialisty“ v oblasti KŘ,  
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 státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech 

- členové vrcholového managementu s obecnou odpovědností, 

- členové vrcholového managementu s přímou odpovědností v oblasti KŘ, 

- členové středního managementu s obecnou odpovědností, 

- členové středního managementu s přímou odpovědností v oblasti KŘ, 

- specialisty v oblasti KŘ, 

- státní zaměstnanci ve služebních úřadech, 

- státní zaměstnanci v oboru služby č. 33 Vnitřní věci a č. 60 HOPKS, 

 osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené 

síly a bezpečnostní sbory (např. HZS ČR, AČR, PČR, atd.), 

 ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní 

náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování, 

 volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům ve vzdělávání podle výše 

uvedených právních předpisů a vyžadující individuální přístupy. [12] 

 Systém přípravy osob se v předmětné oblasti člení na dvě úrovně: 

 získání kvalifikace prostřednictvím vyššího odborného vzdělání nebo 

vysokoškolského vzdělávání 

 a cestou dalšího profesního vzdělávání. [12] 
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8 Návrhy jednotlivých modulů výuky 

 K sestavení návrhů jednotlivých modulů jsem využil dosavadních materiálů 

určených ke vzdělávání ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tak i stávajících metodik 

ke vzdělávání cílových skupin, které jsem případně doplnil nebo upravil. 

8.1 Moduly učené ke vzdělávání obyvatelstva 

 K návrhu jednotlivých modulů ke vzdělávání obyvatelstva jsem vycházel 

především z příručky Ochrany člověka za mimořádných událostí (studijní texty jsou volně 

dostupné na internetu), z Podkladů k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik 

a mimořádných událostí na základních školách, dále z Rámcových vzdělávacích programů 

MŠMT a navíc jsem se nechal inspirovat prostřednictvím krátkých videodokumentů, 

pořízených Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, z cyklu pod názvem Štěstí 

přeje připraveným. 

 V této kategorii jsem vytvořil čtyři moduly (obsahová náplň modulů je součástí 

Přílohy č. 3) podle věkové hranice vzdělávaných osob, jedná se tedy o: 

 modul O1 - ochrana člověka za MU pro mateřské školy, 

 modul O2 - ochrana člověka za MU pro základní školy, 

 modul O3 - ochrana člověka za MU pro střední školy, 

 modul O4 - ochrana člověka za MU pro dospělé. 

8.2 Moduly učené ke vzdělávání lektorů a dobrovolníků 

 Obsah vzdělávacích programů určených k výchově a vzdělávání lektorů 

a dobrovolníků bude především obsahovat zaměření na: 

 úkoly ochrany obyvatelstva, vysvětlení základních pojmů, 

 úkoly ochrany obyvatelstva a činnosti, která připravují nebo na kterých se podílejí 

jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

 znalosti technických prostředků (materiálů) použitelných při provádění úkolů OO 

a dovednosti je používat, 
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 realizace opatření OO orgány veřejné správy a složkami IZS, s důrazem 

na opatření, která připravuje a v případě MU realizuje starosta a obecní úřad 

v obci, 

 realizace opatření ochrany zaměstnanců ve vybraných podnicích stanoveným 

zákonem o IZS, 

 základní dokumentace vztahující se k provádění opatření OO a dovednost ji 

používat při řešení konkrétní MU v obci či podniku, 

 základy KŘ, 

 základy vzniku MU, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní prostředí, 

 opatření sebeochrany a zásad pomoci bližním při MU, 

 zásady provádění preventivně výchovné činnosti obyvatelstva 

 a problematiku tématiky „Ochrany člověka za MU“. [20] 

 V této kategorii jsem využil čtyř stávajících modulů určených ke vzdělávání lektorů 

a dobrovolníků (obsahová náplň modulů je součástí Přílohy č. 3) podle jejich profesního 

zaměření: 

 modul T - příprava lektorů k zabezpečení přípravy techniků OO, 

 modul S - příprava lektorů k zabezpečení přípravy specialistů OO obcí, 

 modul P - příprava lektorů k činnosti v oblasti preventivně výchovné činnosti, 

 modul V - vzdělávání lektorů k naplnění zásad vzdělávání dospělých. [20] 

8.3 Moduly učené ke vzdělávání veřejné správy 

 Na základě vzdělávacích činností dílčích úrovní řízení je třeba klást důraz 

na pečlivé interpretování úkolů a povinností všech stupňů řízení, vzájemnou relaci mezi 

systémem HOPKS, ale také řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Jsou součástí 

modulů k problematice bezpečnosti, které jsou stanoveny jako učební materiál 

pro zaměstnance státní správy a samosprávy v rámci vzdělávání specialistů v oblasti KŘ. 

[11] 

 Obsahová náplň vzdělávacích programů stanovených Koncepcí vzdělávání v oblasti 

krizového řízení je rozdělena na jednotlivé oblasti vzdělávání, tzv. moduly, k nimž byly pro 
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studijní účely zpracovány studijní texty dostupné na webových stránkách HZS ČR v sekci 

Vzdělávání v krizovém řízení. 

 V Koncepci vzdělávání v oblasti bezpečnosti je uvedeno deset modulů značených 

abecedně písmeny A až J, přičemž moduly A, B a C jsou zpracovány do jednoho materiálu 

pod názvem modul C (obsahové náplně jsou součástí Přílohy č. 3): 

 modul A - obecné zásady krizového řízení, 

 modul B - úvod do problematiky krizového řízení, 

 modul C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích, 

 modul D - krizové řízení v oblasti obrany státu, 

 modul E - ochrana obyvatelstva, 

 modul F - ochrana ekonomiky, 

 modul G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, 

 modul H - hospodářská opatření pro krizové stavy, 

 modul I - integrovaný záchranný systém a požární ochrana, 

 modul J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví. [4] 

  



50 

  

9 Návrh metodiky výběru modulů vzhledem k cílové skupině 

 Propojením jednotlivých modulů s cílovými skupinami osob, jenž mají být 

vzdělávány v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení, jsem zpracoval Metodiku 

volby jednotlivých modulů vzhledem k cílové skupině (viz. Příloha č. 3). Pro přehlednost 

jsem zvolil umístění do jednoduché tabulky. 

 Vypracovaná metodika i s krátkým manuálem podle toho, v jaké podobě 

(elektronické nebo tištěné) diplomové práce uživatel disponuje, je součástí Přílohy č. 3. 

V elektronické podobě je zacházení s metodikou podstatně rychlejší, díky použití 

hypertextových odkazů, kdy jednoduchým označením symbolu kurzorem myši zobrazíte 

Vámi zvolenou metodiku v závislosti na cílové skupině. 

 Cílem byla systematizace vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných 

událostí a krizových stavů, a tím zkvalitnění a zefektivnění hledání odborného materiálu 

(znázornění na Obrázku č. 1). Metodika sice neobsahuje celé texty, ale odkazuje 

na obsahovou náplň modulů, které je třeba v dané oblasti znát. 

 

Obrázek č. 1: Schéma metodiky výběru jednotlivých modulů vzhledem k cílové skupině  
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10 Závěr 

 K tomu, abychom mohli pochopit stávající situaci výchovy a vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení, a tím nadále utvářet funkční systém v předmětné 

oblasti, jsem do své diplomové práce zahrnul chronologickou historii. Tato minulost 

zahrnuje počínající období vzniku II. světové války, kterou jsem dále rozvedl 

až do současnosti, včetně přijatých právních předpisů. Právní dokumenty se postupem času 

utvářely podle typu událostí. Zprvu se jednalo zejména o válečné konflikty, které se 

postupně transformovaly do antropogenních hrozeb dnešní společnosti, proto bylo 

potřebné přijímat účelná opatření. 

 K určení objektivního stanoviska současného stavu výchovy a vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení jsem provedl dotazníkové šetření z řad studentů 

středních škol, ale i dospělého obyvatelstva. Vyhodnocením ankety jsem zjistil, 

že dosažená úroveň znalostí z problematiky u obou cílových skupin je charakterizována 

zejména průměrnými vědomostmi. 

 Prostřednictvím analýzy SWOT jsem vyhodnotil aktuální situaci z oblasti výchovy 

a vzdělávání v předmětné oblasti. Vyhodnocením analýzy jsem stanovil nápravná opatření 

k tomu, aby bylo možné pozitivně řešit stávající situaci. Mezi hlavní předpoklady 

pro dosažení optimálního stavu výchovy a vzdělávání jsem zařadil zajištění dlouhodobého 

stabilního financování, přijetí a schválení nezbytných právních předpisů a personální 

podporu pro naplnění jednotlivých úkolů. 

 Navrhnul jsem Metodiku výběru jednotlivých modulů vzhledem k cílové skupině 

určenou pro získávání obsahů určených ke vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení. Logické schéma navržené metodiky je znázorněno v Obrázku č. 1 

na předchozí stránce (str. 50). S metodikou lze pracovat buď systémem papír - tužka, jak je 

uvedeno dle Přílohy č. 3, a nebo naprogramovanou formou maker s použitím software 

Microsoft Office. Metodika slouží všem těm, kteří vykonávají funkci spojenou se 

zaměstnáním v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení nebo jen projeví zájem 

o prohlubování svých znalostí, aby nemuseli složitě vyhledávat potřebné obsahy 

vzdělávacích modulů určených k výchově a vzdělávání cílových skupin obyvatelstva. 
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Příloha č. 1: 

Dotazníkový průzkum 

Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

1. Vyjmenujte alespoň 5 mimořádných událostí, které by mohly nastat na území ČR. 

  

 

 

2. Na jaké telefonní číslo zavoláte, když: 

a) se stanete svědkem krádeže    

b) jste svědky požáru    

c) dojde k vážnému zdravotnímu postižení osoby    

d) se nacházíte v jakémkoliv státě Evropské unie    

 

3. Kolik varovných signálů se používá k varování obyvatelstva při vzniku mimořádných 

událostí na území ČR a jak se nazývá / nazývají? 

a) jeden - všeobecná výstraha 

b) dva - všeobecná výstraha a požární poplach 

c) tři - všeobecná výstraha, požární poplach a vojenský poplach 

d) čtyři - všeobecná výstraha, požární poplach, vojenský poplach a zkouška sirén 

 

4. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 vteřin? 

a) zkouška sirén 

b) vojenský poplach 

c) požární poplach 

d) všeobecná výstraha 

 

5. Jaké zásady je třeba dodržovat, když zazní varovný signál? 

a) vyvolám co největší paniku, aby mi někdo pomohl 

b) zachovám co největší klid a neprodleně se ukryju, tzn. že zavřu všechny okna a dveře 

a zapnu rádio nebo televizi 

c) neudělám nic, protože jde určitě o cvičení 

d) rychle uteču do lesa a počkám na příchod záchranářů 
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6. Kdo rozhoduje o evakuaci? 

a) prezident republiky 

b) Český národní úřad 

c) krizový štáb 

 

7. Co si s sebou zabalíte do evakuačního zavazadla opatřeného visačkou se jménem a 

adresou? Vyjmenujte alespoň 7 věcí. 

 

 

 

 

8. Čím si v případě nebezpečí v zamořeném území budete chránit dýchací cesty a oči? 

a) brýlemi proti slunci s vysokým UV filtrem a přiložením ruky 

b) lyžařskými brýlemi a navlhčeným ručníkem či kapesníkem 

c) pokud možno se budu dívat a dýchat co nejméně 

 

9. Jaké čtyři krizové stavy se vyhlašují? 

a) stav nebezpečí, stav nouze, stav ohrožení státu, válečný stav 

b) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav 

c) stav bdělosti, stav pohotovosti, stav ohrožení, stav nebezpečí 

 

10. V dávné historii se současně s ohněm lidstvo seznámilo s toxickými účinky oxidu 

uhelnatého. Oxid uhelnatý je hořlavý bezbarvý plyn, který: 

a) má charakteristickou žlutou barvu 

b) má charakteristický zápach 

c) je bez zápachu 

 

Aktuální informace, poznatky v oblasti ochrany obyvatelstva a opatření k sebeochraně a 

vzájemné pomoci je možno získat na internetové stránce: 

www.mvcr.cz/hasici/obcan 
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Příloha č. 2: 

SWOT analýza 

 V následující tabulce (viz. Tabulka č. 1) jsem uvedl silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby ve výchově a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. V dalším 

kroku jsem provedl jejich klasifikaci na základě expertního odhadu. Bodové hodnocení jsem 

zvolil z intervalu od 1 do 10 - vyšší číslo symbolizuje vyšší váhu. 

Tabulka č. 1: SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a jejich klasifikace 

Výchova a vzdělávání v oblasti OO a KŘ - SWOT analýza Hodnocení 

Silné stránky (S) Celkem 26 

Zavádění problematiky do vzdělávání 5 

Systematizace preventivně výchovné činnosti 7 

Existující povědomí dalších institucí o důležitosti výchovné činnosti 6 

Spolupráce realizátorů 5 

Realizované projekty 3 

Slabé stránky (W) Celkem 28 

Neodpovídající začlenění problematiky v právních předpisech 10 

Nedostatečné finanční zabezpečení 5 

Nízký počet personálu 5 

Podceňování problematiky preventivně výchovné činnosti 8 

Příležitosti (O) Celkem 28 

Rozvoj systému vzdělávání 5 

Pevné nastavení rozpočtu 8 

Vícezdrojové financování 7 

Rozvoj problematiky prostřednictvím Koncepce OO 4 

Zájem veřejnosti o problematiku preventivně výchovné činnosti 4 

Hrozby (T) Celkem 26 

Snížení rozpočtu subjektům realizujícím výchovu a vzdělávání v oblasti OO 8 

Snížení tabulkových míst personálu 5 

Zrušení výuky dané problematiky OO na školách 8 

Nízký zájem institucí o problematiku 5 
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 Následně jsem z bodového hodnocení provedl výpočet k získání hodnot pro sestrojení 

grafu. 

                  

                 

 Hodnoty jsem pro přehlednost zaznamenal do tabulky (viz. Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Hodnoty os pro sestrojení grafu 

Osa 

x  0 -2 

y  0 2 

 

 V posledním kroku jsem získané data přenesl do kartézské soustavy souřadnic (viz. 

Graf č. 1). Slovní vyhodnocení je součástí Podkapitoly 5.2. 

 

Graf č. 1: Vyhodnocení SWOT analýzy 
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Příloha č. 3: 

Metodika výběru jednotlivých modulů vzhledem k cílové 

skupině 

 V následující příloze je obsažena Metodika výběru jednotlivých modulů vzhledem 

k cílové skupině osob. Součástí je jednoduchá tabulka, kde v horní části jsou uvedené 

jednotlivé typy modulů a u každé cílové skupiny je/jsou označen/označeny právě ten/ty 

modul/moduly, který/které by měl/měly dotyčné osoby znát. Po stanovení modulu je 

možné získat jeho obsah nalezením na dalších stránkách této přílohy pod písmenným 

označením. Pokud máte otevřenou diplomovou práci v elektronické podobě pomocí 

Microsoft Office - WORD, stačí přidržet klávesnici Ctrl, a pak jednoduchým kliknutím 

kurzorem myši se Vám zvolený modul automaticky otevře. Vyhledávání obsahu 

jednotlivých modulů v elektronické podobě diplomové práce je jednodušší v tom smyslu, 

že není potřeba listovat v tištěné verzi, ale stačí jedno kliknutí kurzoru myši na symbol a 

zvolený modul se Vám automaticky otevře. 
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Tabulka č. 1: Metodika výběru jednotlivých modulů vzhledem k cílové skupině 

Cílová skupina vzdělávání v oblasti OO a KŘ 
Modul 

Poznámky 
O1 O2 O3 O4 T S P V A B C D E F G H I J 

O
b

y
v

a
te

ls
tv

o
 Absolvující povinné 

vzdělávání 

Předškolní ● 

                 
Forma zpracování pro mateřské školy 

Základní 
 

● 

                
Forma zpracování pro základní školy 

Střední 
  

● 

               
Forma zpracování pro střední školy 

Dospělí 
   

● 

              
Forma zpracování pro veřejnost 

Se specifickými potřebami 
                  

Forma zpracování vzhledem k jejich potřebám 

(cizinci, osoby s tělesným, sluchovým, zrakovým a 

mentálním handicapem) 

O
d

b
o

rn
íc

i 
za

b
ý

v
a

jí
cí

 s
e 

O
O

 a
 K

Ř
 

Lektoři a dobrovolníci 

realizující preventivně 

výchovnou činnost 

Technik OO 
    

● 

              
Specialista OO 

     
● 

             
Preventista OO 

      
● 

            
K naplnění zásad vzdělávání dospělých 

       
● 

           

Učitelé 

Předškolního vzdělávání ● 

      
● 

          

Implementace do vzdělávacích oborů na 

pedagogických fakultách 

Základního vzdělávání 
 

● 

     
● 

          

Implementace do vzdělávacích oborů na 

pedagogických fakultách 

Středního vzdělávání 
  

● 

    
● 

          

Implementace do vzdělávacích oborů na 

pedagogických fakultách 

Odborníci ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Získaná kvalifikace studiem na vysoké škole 

V
eř

ej
n

á
 s

p
rá

v
a

 

Úředníci územních 

samosprávných 

celků 

Vedoucí úřadů 
        

● 

         
Zvláštní část 

Vedoucí úředníci s obecnou odpovědností 
        

● 

          
Vedoucí úředníci s přímou odpovědností v oblasti KŘ 

        
● 

         
Zvláštní část 

Úředníky „specialisty“ v oblasti KŘ 
         

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti a formou 

průběžného vzdělávání 

Státní a ostatní 

zaměstnanci ve 

správních úřadech 

Členové vrcholového managementu s obecnou odpovědností 
        

● 

          
Členové vrcholového managementu s přímou odpovědností v oblasti KŘ 

         
● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Členové středního managementu s obecnou odpovědností 
        

● 

          

Členové středního managementu s přímou odpovědností v oblasti KŘ 
         

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Specialisty v oblasti KŘ 

         
● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Státní zaměstnanci ve služebních úřadech 

        
● 

          
Státní zaměstnanci v oboru služby č. 33 Vnitřní věci 

         
● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Státní zaměstnanci v oboru služby č. 60 HOPKS 

               
● 

   

Osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly a 

bezpečnostní sbory (např. HZS ČR, AČR, PČR, atd.)                   

Zpracování odpovídajících vzdělávacích programů a 

jejich provedení je v odpovědnosti příslušných ÚSÚ 

ve spolupráci s MV, MO a dalšími zainteresovanými 

ÚSÚ 

Ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní náplň je 

dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování                   

Subjekty hospodářské mobilizace, zdravotnictví, 

významné subjekty v oblasti energetiky, chemického 

průmyslu, dopravy, spojů atd. 

Volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům ve vzdělávání podle výše uvedených 

právních předpisů a vyžadující individuální přístupy                   

Jedná se zejména o členy Parlamentu ČR, Kanceláře 

prezidenta republiky, hejtmany krajů, primátory a 

starosty obcí, ČNB a funkcionáře uvedené v §2 

zákona č. 218/2002 Sb. 
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Tabulka č. 2: Modul O1 

Modul O1: Ochrana člověka za MU pro mateřské školy 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Sebeochrana a prevence rizik 

Požáry 

Jeho příprava je zaměřena zejména na: 

 Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, 

požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní 

jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím. 

 Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 

situacích, které mohou nastat. 

 Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k 

seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice. 
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Tabulka č. 3a: Modul O2 

Modul O2: Ochrana člověka za MU pro základní školy 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

1. stupeň 

sebeochrana, pomoc a prevence rizik 

požáry 

2. stupeň 

první pomoc 

péče o zdraví a prevence rizik 

požáry a jejich rizika 

osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví 

3. ročník 

první pomoc 

mimořádné události 

požáry 

péče o zdraví a prevence rizik 

4. ročník 

osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 

požáry a jejich rizika 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

5. ročník 

IZS 

požáry a jejich rizika 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a 

násilí namířenému proti sobě samému 

6. ročník 

klasifikace mimořádných událostí 

varovný signál „Všeobecná výstraha“ 

evakuace 

ukrytí, nouzové přežití 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a 

násilí namířenému proti sobě samému 

prevence úrazů a nemocí spojených s běžnými činnostmi (práce/hry s PC, používání 

chemických látek v domácnosti, používání elektrického nářadí a přístrojů v domácnosti) 
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Tabulka č. 3b: Modul O2 - pokračování 

7. ročník 

požáry a jejich rizika 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a 

násilí namířenému proti sobě samému 

8. ročník 

IZS 

mimořádná událost a krizové řízení, krizová situace, krizový stav 

individuální ochrana 

improvizovaná ochrana 

havárie, antropogenní události (základní pojmy) 

havárie s únikem nebezpečných látek 

radiační havárie jaderných energetických zařízení 

terorizmus, extremizmus 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

prevence fyzického a duševního násilí, psychického onemocnění a násilí namířeného 

proti sobě samému 

9. ročník 

základní charakteristika MU způsobených přírodními vlivy 

přežití v přírodě 

prevence úrazů a nemocí souvisejících s prací, zásady běžného chování 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

prevence fyzického a duševního násilí, psychického onemocnění a násilí namířeného 

proti sobě samému 
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Tabulka č. 4: Modul O3 

Modul O3: Ochrana člověka za MU pro střední školy 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Ochrana obyvatelstva 

základní pojmy 

druhy a příklady mimořádných událostí 

zabezpečení ochrany obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události 

základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí) 

další opatření (ochrana před povodněmi, prevence a likvidace radiačních havárií) 

Živelní pohromy 

vysvětlení pojmu 

požáry 

povodně a záplavy 

sesuvy půdy 

atmosférické poruchy 

zemětřesení 

Havárie s únikem nebezpečných látek 

účinky nebezpečných látek (výbušnost, hořlavost, toxicita) 

šíření nebezpečných látek při haváriích 

znaky a projevy havárií s únikem NL 

označování nebezpečných látek 

zásady chování obyvatelstva při haváriích s únikem nebezpečných látek 

Radiační havárie jaderných energetických zařízení 

doporučené metodické postupy 

základní informace 

budování a provoz jaderných elektráren a jejich jaderná a radiační bezpečnost 

možnosti vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně 

havarijní plány a opatření k ochraně zdraví lidí při radiační havárii v jaderné elektrárně 
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Tabulka č. 5: Modul O4 

Modul O4: Ochrana člověka za MU pro dospělé 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Ochrana obyvatelstva 

základní pojmy 

druhy a příklady mimořádných událostí 

zabezpečení ochrany obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události 

základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí) 

další opatření (ochrana před povodněmi, prevence a likvidace radiačních havárií) 

Živelní pohromy 

vysvětlení pojmu 

požáry 

povodně a záplavy 

sesuvy půdy 

atmosférické poruchy 

zemětřesení 

Havárie s únikem nebezpečných látek 

účinky nebezpečných látek (výbušnost, hořlavost, toxicita) 

šíření nebezpečných látek při haváriích 

znaky a projevy havárií s únikem NL 

označování nebezpečných látek 

zásady chování obyvatelstva při haváriích s únikem nebezpečných látek 

Radiační havárie jaderných energetických zařízení 

základní informace  adoporučené metodické postupy 

budování a provoz jaderných elektráren a jejich jaderná a radiační bezpečnost 

možnosti vzniku radiační havárie v jaderné elektrárně 

radioaktivní únik a radiační havárie 

biologické účinky ionizujícího záření 

havarijní plány a opatření k ochraně zdraví lidí při radiační havárii v jaderné elektrárně 

Úvod do problematiky krizového řízení 

obecné principy krizového řízení (úkoly a funkce) 

kritická infrastruktura (informativně) 

IZS 

zajištění obrany státu 

hospodářská opatření pro krizové stavy 

zajištění zdravotní péče 
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Tabulka č. 6: Modul T [4] 

Modul T: Příprava lektorů k zabezpečení přípravy techniků OO 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Opatření ochrany obyvatelstva, základní pojmy 

Úkoly ochrany obyvatelstva a činnosti, která realizují nebo na kterých se podílí jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

Znalost technických prostředků (materiálů) použitelných při zavádění opatření ochrany 

obyvatelstva a dovednosti je používat 

Zavádění opatření ochrany obyvatelstva orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému, s důrazem na opatření, která připravuje a v případě mimořádné 

události realizuje starosta a obecní úřad v obci 

Realizace opatření ochrany zaměstnanců ve vybraných podnicích stanovených zákonem o 

integrovaném záchranném systému 

Základní dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a dovednost ji 

používat při řešení konkrétní mimořádné události v obci či podniku 

Základy krizového řízení 

Základy vzniku mimořádných událostí, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní 

prostředí 

Opatření sebeochrany a zásady pomoci bližním při mimořádných událostech 

Zásady provádění preventivně výchovné činnosti občanů 

Problematika tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Jeho příprava je zaměřena zejména na: 

• zvládnutí činnosti jednotek požární ochrany před, při a po povodni, 

• realizaci základních opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití), 

• opatření při úniku NL (zásady ochrany obyvatelstva, dekontaminace osob a techniky), 

• některá technická opatření, zejména zajištění narušených konstrukcí budov např. vichřicí, 

• zásady poskytování posttraumatické péče a psychosociální pomoci. 
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Tabulka č. 7: Modul S [4] 

Modul S: Příprava lektorů k zabezpečení přípravy specialistů 

OO obcí 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Opatření ochrany obyvatelstva, základní pojmy 

Úkoly ochrany obyvatelstva a činnosti, která realizují nebo na kterých se podílí jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

Znalost technických prostředků (materiálů) použitelných při zavádění opatření ochrany 

obyvatelstva a dovednosti je používat 

Zavádění opatření ochrany obyvatelstva orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému, s důrazem na opatření, která připravuje a v případě mimořádné 

události realizuje starosta a obecní úřad v obci 

Realizace opatření ochrany zaměstnanců ve vybraných podnicích stanovených zákonem o 

integrovaném záchranném systému 

Základní dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a dovednost ji 

používat při řešení konkrétní mimořádné události v obci či podniku 

Základy krizového řízení 

Základy vzniku mimořádných událostí, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní 

prostředí 

Opatření sebeochrany a zásady pomoci bližním při mimořádných událostech 

Zásady provádění preventivně výchovné činnosti občanů 

Problematika tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Jeho příprava je zaměřena zejména na: 

• organizaci a řízení bezpečnosti v obci, 

• ochranu zaměstnanců v podniku při mimořádných situacích, 

• připravenost obce na mimořádné události a krizové situace, 

• opatření ochrany obyvatelstva v obci, 

• obnovu území postiženého mimořádnou událostí, 

• zvládnutí činnosti krizového štábu. 
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Tabulka č. 8: Modul P [4] 

Modul P: Příprava lektorů k činnosti v oblasti preventivně 

výchovné činnosti 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Opatření ochrany obyvatelstva, základní pojmy 

Úkoly ochrany obyvatelstva a činnosti, která realizují nebo na kterých se podílí jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

Znalost technických prostředků (materiálů) použitelných při zavádění opatření ochrany 

obyvatelstva a dovednosti je používat 

Zavádění opatření ochrany obyvatelstva orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému, s důrazem na opatření, která připravuje a v případě mimořádné 

události realizuje starosta a obecní úřad v obci 

Realizace opatření ochrany zaměstnanců ve vybraných podnicích stanovených zákonem o 

integrovaném záchranném systému 

Základní dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a dovednost ji 

používat při řešení konkrétní mimořádné události v obci či podniku 

Základy krizového řízení 

Základy vzniku mimořádných událostí, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní 

prostředí 

Opatření sebeochrany a zásady pomoci bližním při mimořádných událostech 

Zásady provádění preventivně výchovné činnosti občanů 

Problematika tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Jeho příprava je zaměřena zejména na: 

• zásady, formy a konkrétní způsoby provádění preventivně výchovné činnosti, 

• práci s projekty realizovanými v této oblasti, 

• některé zásady ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech, 

• povinnosti fyzických osob a obcí v oblasti požární ochrany. 
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Tabulka č. 9: Modul V [4] 

Modul V: Vzdělávání lektorů k naplnění zásad vzdělávání 

dospělých 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Opatření ochrany obyvatelstva, základní pojmy 

Úkoly ochrany obyvatelstva a činnosti, která realizují nebo na kterých se podílí jednotky 

sboru dobrovolných hasičů 

Znalost technických prostředků (materiálů) použitelných při zavádění opatření ochrany 

obyvatelstva a dovednosti je používat 

Zavádění opatření ochrany obyvatelstva orgány veřejné správy a složkami integrovaného 

záchranného systému, s důrazem na opatření, která připravuje a v případě mimořádné 

události realizuje starosta a obecní úřad v obci 

Realizace opatření ochrany zaměstnanců ve vybraných podnicích stanovených zákonem o 

integrovaném záchranném systému 

Základní dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a dovednost ji 

používat při řešení konkrétní mimořádné události v obci či podniku 

Základy krizového řízení 

Základy vzniku mimořádných událostí, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní 

prostředí 

Opatření sebeochrany a zásady pomoci bližním při mimořádných událostech 

Zásady provádění preventivně výchovné činnosti občanů 

Problematika tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Jeho příprava je zaměřena zejména na: 

• formy a metody vzdělávání, 

• použití didaktických pomůcek. 
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Tabulka č. 10: Modul A [12] 

Modul A: Obecné základy KŘ 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Obecné principy krizového řízení (úkoly a funkce) 

Legislativa 

Systém KŘ v ČR, EU a NATO 

Orgány KŘ a vzájemné vazby 

Kritická infrastruktura (informativně) 

Druhy plánů - havarijní, krizové, typové, krizové připravenosti, operační (informativně) 

Integrovaný záchranný systém 

Ochrana obyvatelstva 

Zajištění obrany státu 

Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost 

Hospodářská opatření pro krizové stavy 

Zajištění zdravotní péče 
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Tabulka č. 11: Modul B [12] 

Modul B: Úvod do problematiky KŘ 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Obecné principy krizového řízení (úkoly a funkce) 

Legislativa 

Ochrana obyvatelstva 

Integrovaný záchranný systém 

Zajištění obrany státu 

Hospodářská opatření pro krizové stavy 

Systém krizového řízení v oblasti zdravotnictví 
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Tabulka č. 12: Modul C [12] 

Modul C: KŘ při nevojenských KS 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Krizové plány a jejich skladba (havarijní, krizové připravenosti, typové, operační) 

Systém KŘ v ČR, EU a NATO 

Kritická infrastruktura 

Metody zpracování krizové dokumentace 

Orgány KŘ a vzájemné vazby 

Bezpečnostní rady a jejich činnost 

Činnost krizových štábů na jednotlivých úrovních 

Činnost povodňových a nákazových komisí 

Prevence mimořádných událostí 
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Tabulka č. 13: Modul D [12] 

Modul D: Obrana státu 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Místo a úloha orgánů KŘ při zajišťování obrany ČR 

Systém plánování obrany státu 

Logistika v KŘ 

Krizový management v resortu obrany 

Místo a úloha ozbrojených sil ČR v systému KŘ v rámci EU a NATO 
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Tabulka č. 14: Modul E [12] 

Modul E: Ochrana obyvatelstva 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Stručná historie CO v ČR 

Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) v zemích EU a NATO 

Legislativa - zákony, vyhlášky, předpisy, terminologie 

Varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací 

Evakuace a nouzové přežití obyvatelstva 

Ukrytí obyvatelstva, požadavky OO v územním a stavebním řízení, stavebně technické 

požadavky na stavby CO a stavby dotčené požadavky CO, kontroly staveb CO a staveb 

dotčených požadavky CO 

Individuální ochrana obyvatelstva včetně improvizované ochrany 

Ochrana obyvatelstva při MU 

Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU 

Ochrana obyvatelstva v havarijních plánech 
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Tabulka č. 15: Modul F [12] 

Modul F: Ochrana ekonomiky 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Systém KŘ v oblasti dopravy 

Systém KŘ v oblasti informačních a komunikačních systémů 

Systém KŘ v bankovním a finančním sektoru 

Systém KŘ v oblasti průmyslu a obchodu 

Systém KŘ v oblasti zemědělství 

Stav ropné nouze 
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Tabulka č. 16: Modul G [12] 

Modul G: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Bezpečnost státu a její zajištění mimo období krizových stavů 

bezpečnost státu - pojem, význam 

bezpečnostní strategie státu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 

legislativa v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku se zaměřením na zákon o 

Polici ČR a jeho prováděcí předpisy 

organizační struktura Policie ČR, její postavení v rámci MV a postavení Policie ČR ve 

vztahu k orgánům veřejné správy 

běžný výkon služby Policie ČR, odpovědnost jednotlivých služeb Policie ČR za plnění 

úkolů a vzájemná spolupráce těchto služeb 

spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory, obecní policí, ozbrojenými silami a 

dalšími subjekty při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 

specifické postavení Policie ČR při plnění úkolů v IZS a její podíl na zpracování a 

realizaci havarijních plánů 

řešení mimořádných bezpečnostních událostí nedosahujících intenzity krizové situace 

Zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů, krizové řízení a 

plánování u MV a bezpečnostních složek státu 

rozpracování krizové legislativy do podmínek MV - systém krizového řízení MV a 

Policie ČR 

postavení a spolupráce MV a Policie ČR v ústředních a územních orgánech krizového 

řízení veřejné správy (BRS, výbor BRS, BRK, BRO, ÚKŠ a dalších krizových štábech 

specifika krizového plánování v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, 

provázanost jednotlivých krizových plánů v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku 

druhy a skladba typových plánů z hlediska bezpečnostních rizik a jejich využití v 

krizových plánech ústředních a územních orgánů krizového řízení 

krizová opatření bezpečnostního charakteru a jejich charakter a postavení v krizovém 

plánu - v přehledu krizových opatření, typovém plánu a operačním plánu 

druhy a tvorba operačních plánů podle bezpečnostních rizik a postavení zpracovatele 

krizového plánu na územní úrovni 

řešení krizových situací při dominantním ohrožení vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku 

postavení MV a bezpečnostních složek a plnění úkolů při řešení ostatních složek 

(nebezpečnostních) krizových stavů včetně válečného ohrožení 

prevence a odstraňování následků krizové situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku 
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Tabulka č. 17: Modul H [12] 

Modul H: Hospodářská opatření pro krizové stavy 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Místo a úloha HOPKS jako nedílné součásti bezpečnostního systému ČR 

Legislativní zákony KOPKS 

Základní pojmy, principy fungování a nástroje realizace systému HOPKS včetně místa a 

úlohy správních a územních samosprávných celků 

systém nouzového hospodářství 

systém hospodářské mobilizace 

státní hmotné rezervy 

regulační opatření 

Systém plánování věcných zdrojů za KS a jeho informační podpora 

Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace 
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Tabulka č. 18: Modul I [12] 

Modul I: Integrovaný záchranný systém 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Legislativa IZS - zákony, vyhlášky, předpisy, terminologie 

Složky IZS 

Koordinace složek IZS při společném zásahu 

Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných úřadů při přípravě na 

MU a při provádění záchranných a likvidačních prací 

Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádné události 

Dokumentace IZS 

Havarijní plán kraje a vnější havarijní plán 

Typové činnosti IZS a rozdíl proti typovým plánům 

Zdroje financování IZS a související ekonomické nástroje 
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Tabulka č. 19a: Modul J [12] 

Modul J: KŘ v oblasti zdravotnictví 

Tematické zaměření - specifikace dílčích problémových okruhů: 

Úvod do problematiky 

role zdravotnictví v bezpečnostním systému 

bezpečnost a civilní nouzové plánování 

systém řízení zdravotnictví ČR 

organizace zajištění krizové připravenosti 

terminologie krizového řízení 

krizové řízení a správní úřady 

kritická infrastruktura a zdravotnictví 

Zdravotnictví a IZS 

zdravotnická zařízení - složky IZS 

organizace zajištění neodkladné péče 

zásady řízení záchranného zdravotnického zásahu 

zásady činnosti nemocnic 

traumatologické plánování a typové činnosti složek IZS 

ochrana obyvatelstva ve zdravotnických zařízeních 

Krizové situace ve zdravotnictví 

návaznost činností v rámci IZS na činnost za krizových situací 

typové krizové situace a předpoklady řešení 

základní nástroje řešení typových krizových situací 

působnost orgánů KŘ a organizace KŘ ve zdravotnictví 

agenda KŘ správních úřadů a zdravotnických zařízení 

krizové plánování 

zdravotnická zařízení v krizovém plánování 

Zdravotnictví a obrana státu 

zdravotní péče a povinnosti člena NATO 

„válečná“ organizace zdravotnictví 

zdravotnická infrastruktura a OPSÚ 

zdravotnická zařízení jako subjekty hospodářské mobilizace 

zdravotničtí pracovníci za válečného stavu 
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Tabulka č. 19b: Modul J - pokračování 

HOPKS 

předmět HOPKS ve zdravotnictví 

krizové plánování a HOPKS v agendě správních úřadů 

systém hospodářské mobilizace 

systém nouzového hospodářství 

použití státních hmotných rezerv 

infrastruktura 

regulační opatření 

Podpora přípravy 

analýza - plán - cvičení a matematické modely 

komunikace a informační podpora 

vzdělávání a ověřování způsobilosti 

 


