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Příloha č. 1: Příprava obyvatelstva 
 
 

 Význam přípravy 
 

Je všeobecně známo, že prevence, kam osvěta zákonitě patří, je nejlevnějším řešením, 

i když něco stojí. Základem je, podobně jako v reklamě, intenzivní působení na člověka všemi 

možnými prostředky. Je žádoucí nepodceňovat mimořádné události, důsledně se na ně 

připravit, protože svou vlastní připraveností můžeme lépe přemoci strach a paniku, které při 

takových událostech vznikají. Připravený člověk dokáže reálněji posoudit vzniklou situaci, 

dokáže pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým, sousedům, spolužákům. A právě učení a 

praktická cvičení nás mohou připravit na možné dopady mimořádných událostí. 

 

 Pedagogika 
 

Pedagogika je v nejobecnějším slova smyslu společenskou vědou o výchově člověka. 

Vznikla z nutnosti teoreticky shrnout a řešit výchovné problémy v zájmu určité společnosti, a 

to, jak mládeže, tak postupně i dospělých.[4][5]  

 

 Výchovou v širším slova smyslu v pedagogice rozumíme cílevědomé, uvědomělé a 

soustavné působení na osobnost, psychiku člověka, čímž pěstujeme nebo vytváříme jeho 

určité vlastnosti, vědomosti apod. Výchova a vzdělání se uskutečňuje různými způsoby, 

prostředky a formami. Podstatou je, jak pomocí určitých metod a prostředků výuky a výcviku 

zabezpečit nejefektivnější osvojování vědomostí, dovedností a návyků.[4][5] 

 

Je třeba konstatovat, že neexistuje nějaká zvláštní, relativně samostatná pedagogická 

vědní disciplína, jež by se v celém souhrnu zabývala a řešila specifické problémy učebně 

výchovného procesu v celém systému civilní ochrany. V současnosti máme jasnou představu 

o tom co učit a jaké by měli být konečné znalosti „připraveného obyvatelstva“, ale forma a 

způsob jak co nejefektivněji těchto cílů dosáhnou, zejména prakticky, poněkud zaostává. 

[4][5] 
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Proces učení 
 

Při výchovném procesu je na obyvatelstvo působeno záměrně, plánovitě, s určitým 

cílem a měli by mu být vštěpovány vlastnosti a schopnosti, které v celém souhrnu povedou k 

jeho připravenosti na případné hrozící nebezpečí. 

 

Samotná výuka by měla spočívat v tom, že správně systematicky a s vědomým cílem 

buď vysvětlujeme obsah dané učební látky, nebo řídíme činnost jedinců v osvojování a 

používání vědomostí, dovedností a návyků. Hlavními složkami procesu, při kterém se 

osvojují vědomosti, jsou: vnímání, pochopení, zapamatování, opakování. 

 

Nezbytným článkem procesu osvojování vědomostí je jejich použití v praxi. 

Osvojování vědomostí a jejich použití v praktické činnosti je důležitým procesem přetváření 

vědomostí v návod k jednání, v určitou činnost. 

 

Obsah výuky či školení je určen obecným cílem přípravy ochrany obyvatelstva a 

potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které musí tito jedinci mít, aby byli 

připraveni adekvátně reagovat na dané události. Obsah by měl odpovídat věku a schopnostem 

těchto jedinců. Obsah můžeme také rozdělit na „Základní normy znalostí“ a „Odborné normy 

znalostí“. Ty nám mohou konkretizovat základní požadavky na vědomosti, dovednosti a 

návyky, kterých mají jednotlivci dosáhnout podle svých odborností a tyto dále udržovat.  

 

  Cíl výuky 
 

Seznámit obyvatelstvo s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, 

majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku mimořádných událostí. 

 

Připravit obyvatelstvo na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní 

jednání a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. 

 

Vést obyvatelstvo k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku 

mimořádných událostí. 
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Obrázek 1: Výchova dětí v oblasti požární ochrany 

 

 Metody výuky 
 

Podle zdroje poznání a typu poznatků lze metody rozčlenit do tří základních skupin, 

které se pak ještě dále vnitřně člení. 

 

I. Metody slovní: 

 - monologické: přednáška, vyprávění, vysvětlování, instruktáž, 

 - dialogické: rozhovor, diskuze, metoda otázek a odpovědí, 

 - metody písemné, 

 - metody práce s učebnicí a knihou. 

II. Metody názorně demonstrační: 

 - pozorování, vizuální (TV, video, prezentace), propagační, 

 - ukázka: předmětů, pokusů, činností. 

III. Metody praktické: 

 - výcvik, exkurze, stáže, 

 - nácvik pohybových a pracovních dovedností, 

 - pokusy, laboratorní činnosti, 

 - grafické a výtvarné práce, 
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 - zkoušení, opakování, testování.[4][5] 

 

Podle specifického zaměření výuky a vzdělávání můžeme různé metody dále dělit do 

dvou charakteristických skupin: 

 

- na metody, kterými připravujeme jednotlivce, 

- na metody, kterými připravujeme skupinu jako celek. 

 

Některé z těchto metod se využívaly, využívají nebo by se mohly využívat při 

provádění preventivně výchovné činnosti. Tím se však bude práce zabývat později. Nyní si 

vybrané metody blíže specifikujeme. 

 

 Monologické metody 

Byly historicky podmíněny a dlouho zaujímaly dominantní postavení nejen ve 

výchově a vzdělávání dětí a mládeže, ale i dospělých. Proto o nich mluvíme jako o tradičních 

didaktických metodách. Jsou charakteristické tím, že se v nich uplatňuje jednosměrná vazba 

od učitele k účastníkům vzdělávacího programu. Vnější zpětná vazba od účastníků k učiteli je 

omezena.[4][5] 

 

 Dialogické metody 

Tyto metody jsou charakteristické tím, že předpokládají slovní interakci mezi učitelem 

a účastníkem, tedy interakci dvoustranou, popř. mnohostrannou a obousměrnou. Dochází ke 

vzniku vnější zpětné vazby. Využívají přirozeného založení člověka komunikovat s druhými 

lidmi a tím se učit.[4][5] 

 

 Metoda otázek a odpovědí 

Je známá i při výuce dětí a mládeže, tzv. sokratovská metoda. Při výuce dospělých 

může mít dvojí podobu: ústní a písemnou. Zvláště podnětné jsou otázky, dávající účastníkům 

příležitost, aby rozvíjeli své vlastní myšlenky, hledali pro ně vhodnou formulaci a takto 

vytvářejí základnu pro úvahy a názory dalších účastníků.[4][5] 
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 Metoda diskuze 

Je dialogickou metodou, založenou na výměně názorů mezi účastníky a učitelem o 

určitých otázkách, problémech podnícených předchozím výkladem, přednáškou, referátem, 

příp. i promítnutou ukázkou, filmem apod.[4][5] 

 

  Pozorovací a propagační metody 

Umožňují, aby výuka byla dostatečně konkrétní, přesvědčivá a zajímavá. Spojují v 

sobě metodu předvádění (demonstrace) a pozorování. Předvádění je činnost prováděná za 

účelem pozorování. Předváděny bývají reálné předměty a jevy nebo jejich modely či obrazy, a 

to buď přímo, nebo zprostředkovaně pomocí přístrojů. Činností žáků je pozorování.[4][5] 

 

  Výcvikové metody 

Takové vzdělávání, které je zaměřeno na tvorbu dovedností – motorických, 

senzorických, intelektuálních. Dovednosti chápeme jako dispozice, které umožňují vykonávat 

určité pracovní i mimopracovní aktivity efektivním a racionálním způsobem.[4][5] 

 

 Praktický výcvik 

Je ve své podstatě založen na demonstrování, předvádění a teoretickém zdůvodňování 

ze strany instruktora, zatímco u účastníka, procházejícího výcvikem, dochází k napodobování 

a procvičování. Samozřejmě nejlépe tak dlouho, až si účastník určitou činnost dokonale a 

samostatně osvojí.[4][5] 

 

 Exkurze 

Plní jednak funkci názorné demonstrace, jednak slouží k výcviku pozorovacích 

dovedností, ovšem za předpokladu, že je řízena, organizována a také vyhodnocena. Těžiště 

významu exkurze je v procvičování poznávacích schopností, ve schopnosti analyzovat, třídit a 

konfrontovat získané poznatky s praxí.[4][5] 

 

 Formy výuky 
 

Forma je zde chápána jako souhrn organizačních opatření, jimiž se realizuje výchovně 

vzdělávací proces. Jde o organizační opatření realizovaná: 
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- v čase, tj. sled, řazení, trvání procesů, působnosti jednotlivých didaktických 

prostředků, 

- v prostoru, resp. prostředí, v němž výuka probíhá. 

 

Forma výuky musí respektovat věk a pracovní i životní zkušenosti účastníků 

vzdělávacích programů. Forma výuky je rovněž ovlivněna a omezena schopnostmi 

vyučujícího. 

 

 Edukace v ochraně obyvatelstva 
 

Je důležité, aby informace o tom, jak se před mimořádnými událostmi chránit a jak při 

nich postupovat, byly předávány a připomínány všem bez rozdílu věku. Zřejmě 

nejefektivnější cestou však bude vzdělávání zejména dětí a to nejlépe v periodických 

intervalech. K tomu bude zcela logicky zapotřebí i dostatečný počet odborně připravených a 

metodicky erudovaných pedagogů. Tím bude zajištěno, že se potřebné preventivní informace 

podaří v postupných etapách dostat do širšího povědomí obyvatelstva. 

 

Je třeba zmínit, že v letech 1973 – 1991 byla zákonem č. 73/1973 Sb., o branné 

výchově, ustanovena povinná výuka na základních a středních školách a zároveň byl zřízen i 

odpovídající obor k přípravě učitelů na pedagogických fakultách. Zrušením branné výchovy 

pak došlo k tomu, že na školách neprobíhala žádná výuka, ani nebyla realizována příprava 

učitelů. Ke změně došlo až v roce 1999, kdy byl vydán pokyn Ministerstvem školství čj. 

34776/98-22, který ukládal všem školám poskytujícím základní a střední vzdělávání začlenit 

tuto problematiku do výuky. Současně byla vydána pro potřeby učitelů metodická příručka a 

byla vytvořena instruktážní videa. To se promítlo i do současné výuky ochrany obyvatelstva, 

kdy převažují metody monologické formou přednášek nebo vizuální formou videa či televize. 

 

Dnes se ukazuje, že tato praxe je poněkud nedostatečná a neodpovídá současným 

potřebám vzdělávání. To potvrzují i výzkumné studie, které se podrobněji zabývaly stavem 

informovanosti nejen žáků, ale i jejich učitelů. Tento problém je potřeba řešit. Klíčovým 

bodem je odborná připravenost vyučujících a jejich znalost dané problematiky podle 

současných poznatků. Řešení bych viděl v poskytování systematického vzdělávání, vedeného 

odborníky pod garancí fakult připravujících učitele ve spolupráci se složkami integrovaného 

záchranného systému. Více se této problematice věnuje kapitola 5.2.4.  Pokud bychom se dále 
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zaměřily na metody výuky samotných žáků, které by se daly aplikovat a vedly by 

k efektivnější výuce a lepším výsledkům, uvedl bych zejména metodu otázek a odpovědí. 

S tím, že vyučující by pouze působil jako moderátor a diskuzi řídil. Využívaly by se moderní 

pedagogické techniky: 

 

- vracení otázek: snahou je, aby nosnou a důležitou myšlenku vyslovovaly samy děti 

(děti dětem věří), 

- vyvození pozitivního závěru a jednoznačných řešení krizových situací zejména u 

sporných témat, 

- práce s dynamikou hlasu, výuka hrou, názornost výuky podpořená vhodnými 

pomůckami (obrázky pro dataprojektor, hasicí přístroj, prostředky individuální 

ochrany atd.), 

- k dětem není přistupováno autoritativně zpoza katedry, ale spíše se jedná o získání 

jejich důvěry a navození kamarádské a neohrožující atmosféry v hodinách výuky, 

- výuku provází nejrůznější hry a ukázky, jimiž děti samy sebe vzájemně učí, 

- ptání se dětí na jejich názor a přibírání je k spolurozhodování.[4][5][6] 

 

Dále by na tuto teoretickou přípravu navazovala část praktická, která by probíhala 

venku (nejlépe v přírodě). Zde by si děti osvojovali praktické činnosti (např. první pomoc, 

zdravověda, improvizované ukrytí, práce s mapou atd.). Do praktické části by byla zahrnuta i 

spolupráce se složkami IZS. Jednalo by se jednak o přednášky samotných příslušníků IZS 

přímo ve škole a jednak o exkurze žáků na pracovištích složek (zejména HZS). Zároveň by 

probíhalo předávání informací rodičům prostřednictvím dětí; např. pomocí informačních 

letáků nebo prostřednictvím domácího úkolu rozpoutat doma s rodiči diskuzi na některá z 

předem vybraných témat. 

 

Mezi další metody, které by se daly využít, patří: diskuze, instruktáž, ukázka: 

předmětů, pokusů, činností. 

 

 

 



Bc. Ondřej Bystřický – Studie přípravy obyvatelstva ČR na mimořádné události 

 - 1 - 

Příloha č. 2: Ochrana obyvatelstva v zemích EU 
 
 
 
 Francie 
 

Zřizovatelem hasičů ve Francii je department, což je územní jednotka odpovídající v 

našich podmínkách území o velikosti mezi okresem a samosprávným krajem. Na ochranu 

obyvatelstva a na činnost nestátních, privátních a veřejnoprávních organizací má hlavní vliv 

Ministerstvo vnitra cestou Ředitelství civilní bezpečnosti. Od roku 2008 došlo k zásadní 

změně politiky v oblasti národní bezpečnosti, jejímž výsledkem je nová Bílá kniha obrany a 

národní bezpečnosti. Snahou současné bezpečností politiky Francie je prohloubení integrace 

jednak v rámci EU a jednak v rámci NATO.[13][15]  

 

Oficiální pojem pro ochranu obyvatelstva ve Francii je civilní bezpečnost, která 

zahrnuje: 

 

- ochranu obyvatelstva (od každodenních událostí přes katastrofy velkého rozsahu až po 

období války), 

- ochranu životního prostředí (např. lesní požáry, boj proti znečišťování životního 

prostředí), 

- ochranu životních podmínek (např. požární ochrana, ochrana před povodněmi). 

 

Systém civilní bezpečnosti spočívá na strukturách státu, departementů a obcí. V 

principu jsou starosta obce a prefekt departementu odpovědni za prevenci nehod a za 

organizaci a řízení záchranných prací. Pokud prostředky obcí na zvládnutí události 

nepostačují, přebírá koordinaci Ministerstvo vnitra. Hlavními nositeli úkolů civilní 

bezpečnosti jsou hasičské sbory departementu, které řídí Ředitelství civilní bezpečnosti. V 

podřízenosti má navíc tři vojenské jednotky s celkovým počtem asi 1,5 tisíce příslušníků, 

které mají charakter druhosledových celostátních sil a prostředků.[13][15]  Ředitelství 

zajišťuje mimo jiného: 

 

- přípravu a realizaci ochranných opatření, 

- prevenci všech druhů civilních rizik a plánování opatření civilní bezpečnosti, 

- záchranná opatření pro bezpečnost osob a majetku, 



Bc. Ondřej Bystřický – Studie přípravy obyvatelstva ČR na mimořádné události 

 - 2 - 

- prostředky nasazení civilní bezpečnosti, 

- podporu místních hasičů a zpracovávání směrnic a nařízení pro hasiče, 

- školení v oblasti civilní bezpečnosti a vzdělávání důstojníků požární ochrany. 

 

Odborné a metodické řízení a přípravu zajišťuje ústřední vzdělávací zařízení, 

především pro důstojníky a řídící pracovníky.[13][15] 

 

 Švýcarsko 
 

Švýcarsko je jedinou evropskou zemí, kde existuje civilní ochrana, a to jako součást 

ochrany obyvatelstva, v klasické podobě s institutem povinné služby na základě tzv. miličního 

principu. Základní právní normou pro vzdělávání v ochraně obyvatelstva a civilní ochraně je 

Spolkový zákon o ochraně obyvatelstva a civilní ochraně.[13][16][25] Ten stanovuje 

vzdělávání řídících orgánů: 

 

- pro základní a další vzdělávání příslušníků řídících orgánů platí předpisy kantonů, 

- vláda upravuje vzdělávání řídících orgánů v souvislosti s posílením ochrany 

obyvatelstva se zřetelem na ozbrojený konflikt, 

- koordinuje spolupráci při vzdělávání mezi partnerskými organizacemi a armádou, 

- nabízí vzdělávání pro řídící orgány, 

- zabezpečuje vzdělávání lektorů pro řídící orgány, 

- spravuje vzdělávací infrastrukturu.[13][16][25] 

 

Stát, na základě kompetencí stanovených výše uvedeným zákonem, vytváří ve 

spolupráci s kantony podklady pro jednotné vzdělávání v civilní ochraně, vzdělává velitele 

civilní ochrany, jejich zástupce pro podporu řízení a ochranu kulturních hodnot, kmenové 

pracovníky a stanovené specialisty, a také zabezpečuje vzdělávání lektorů v rámci civilní 

ochrany. Umožňuje také lektorům partnerských organizací (hasiči, policie, zdravotnictví a 

technická služba) účast v kurzech podle nabídky vzdělávacích aktivit civilní 

ochrany.[13][16][25] 
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Druhy vzdělávání: 

 

- základní vzdělávání, 

- vzdělávání kmenových pracovníků, 

- další vzdělávání, 

- opakovací kurzy, 

- vzdělávání lektorů.[13][16][25] 

 

Odpovědnou řídící složkou vzdělávání v ochraně obyvatelstva na úrovni státu je 

„Kompetenční centrum vzdělávání ochrany obyvatelstva státu“ ve Spolkovém úřadu 

ochrany obyvatelstva. Na úseku vzdělávání lektorů se jedná o přípravu hlavních a vedlejších 

instruktorů kantonů pro jejich pozdější činnost v civilní ochraně a v řídících orgánech. Podle 

požadavků se může vzdělávání uskutečňovat formou „e-learningu“.[13][16][25] 

 

 
Obrázek 2: Vzdělávací středisko ve Schwarzenburgu poblíž Bernu [26] 

 

 

 Švédsko 
 

Záchranné služby a jejich organizace jsou ve Švédsku vybudovány na principu 

samosprávy. Jejich vzdělávání zabezpečuje Úřad záchranných služeb, v rámci něhož je 
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k tomu účelu vytvořena pevná organizační struktura a jehož součástí je vzdělávací základna, 

tvořená čtyřmi vzdělávacími zařízeními (akademie, školy apod.). Ta zabezpečují převážnou 

část vzdělávacích aktivit v rámci ochrany obyvatelstva na území Švédska.[13][17][25] 

 

Právním podkladem pro vzdělávání v civilní obraně je především zákon o civilní 

obraně z roku 1994, který zejména ve smyslu úpravy z roku 2003 nahrazuje zákon o 

záchranných službách. Vzdělávání a výcvik příslušníků záchranných služeb a příslušníků 

civilní obrany je řízeno již uvedeným Úřadem záchranných služeb, jehož Středisko pro 

rizikový a bezpečnostní výcvik koncipuje a organizuje výcvikové programy pro všechny 

cílové skupiny.[13][17][25] 
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Obrázek 3: Vzdělávací program Úřadu - druhy a typy kurzů 
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Úřad zabezpečuje centrální vzdělávání v boji s požáry, záchraně, zábraně škod a 

civilní obraně, které zahrnuje jak základní výcvik pro výkon povolání, tak také různé druhy 

specializačních, doškolovacích a jiných typů kurzů. Vzdělávací základnu tvoří čtyři 

vzdělávací zařízení, která jsou přímo podřízená Úřadu. Pedagogický personál je 

v pravidelném kontaktu se záchrannými službami, organizacemi a dalšími subjekty, čímž je 

zajištěna zpětná vazba mezi vzdělávacími zařízeními a cílovými skupinami 

absolventů.[13][17][25] 

 

Vzdělávací kurzy jsou většinou zaměřeny na velení a kontrolu, velení a řízení, krizový 

management, zásahovou činnost, požární prevenci, nehody s uvolněním nebezpečných 

chemických látek a přepravu chemikálií a jiných nebezpečných látek. Navíc vzdělávací kurzy 

pokrývají všechny požadavky spojené s výkonem povolání profesionálního personálu 

záchranných služeb.[13][17][25] 

 

 Dánsko 
 

Dánsko patří k těm státům bývalé západní Evropy, kde došlo po druhé světové válce 

ke změně podřízenosti ochrany obyvatelstva z rezortu vnitra do rezortu obrany. Výchozím 

politickým dokumentem pro bezpečnostní politiku Dánska v současné době je Dohoda o 

obraně v letech 2000-2004.[18][25] 

 

Mimořádné události a jejich řešení má na starosti záchranná připravenost, která se 

dříve nazývala civilní ochranou. Záchranná připravenost společně s civilní připraveností tvoří 

systém civilního nouzového plánování, přičemž civilní připravenost je chápána jako 

koncepční, organizační a administrativní stránka a záchranná připravenost jako jeho 

institucionální složka.[18][25] Hlavní úkoly záchranné připravenosti: 

 

- varování a vyrozumění obyvatelstva, 

- poskytování úkrytů, 

- organizování evakuace, 

- ochrana proti ionizujícímu záření.[18][25] 
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Struktura záchranné připravenosti: 

 

- národní úroveň – Agentura pro řízení nouzových situací, 

- regionální úroveň – regionální základna Národního záchranného sboru (pět základen), 

- místní úroveň – komise obecní, městské rady (98) jako flexibilní řídící útvar obce 

(města).[18][25] 

 

Celkovou koordinaci záchranné připravenosti a civilní připravenosti zajišťuje 

Agentura pro řízení nouzových situací, která je v podřízenosti ministerstva obrany. Základní 

výkonnou složkou záchranné připravenosti je Národní záchranný sbor, jehož velitelství je 

součástí Agentury. Personálně je Sbor tvořen vojáky z povolání a vojáky v prezenční službě, 

povolávanými na základě branného zákona s předurčením pro připravenost 

k záchraně.[18][25] 

 

Důležitou organizační strukturou Agentury je útvar vzdělávání v sekci poradenské a 

inspekční, který je odpovědný za metodické řízení vzdělávací báze v podřízenosti Agentury. 

Mezi hlavní úkoly útvaru patří: 

 

- profesionální poradenství v otázkách vzdělávání v připravenosti k záchraně, 

- vydávání výcvikových předpisů, učebnic a dalších výukových předpisů, učebnic a 

dalších výukových a výcvikových materiálů, 

- zpracování plánů vzdělávání a cvičení pro personál záchranných složek, 

- všestranná podpora výuky, 

- vydávání bezpečnostních směrnic pro výcvik a cvičení, 

- vzdělávání obyvatelstva v rámci záchranné připravenosti.[18][25] 

 

 Slovinsko 
 

Slovinsko patři mezi země bývalého „východního bloku“ kde brzy po roce 1990 byla 

přijata ucelená legislativa pro ochranu obyvatelstva při přírodních pohromách a průmyslových 

haváriích. Stěžejním právním předpisem pro vzdělávání v civilní ochraně (ochraně 

obyvatelstva) je zákon na ochranu proti přírodním a jiným katastrofám z roku 1994. 

Vzdělávání je řešeno v jednotlivých článcích zákona např. článek 109 řeší vzdělávání v civilní 

ochraně ve školách základních, středních a vyšších. Podle článku 110 organizuje stát nebo 
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místní společenství vzdělávání obyvatelstva k osobní a vzájemné ochraně a k provádění 

předepsaných opatření. Kvalifikační požadavky na vzdělávání příslušníků civilní ochrany je 

stanoveno v článku 111 (ke vzdělávání se příslušníci civilní ochrany mohou povolat tzv. 

povolávací listinou). Článek 113 zřizuje Vzdělávací středisko ochrany a záchrany, které 

realizuje vzdělávací programy.[19][25][27] Profil vzdělávací nabídky Střediska: 

 

- příslušníci civilní ochrany, 

- hasiči, 

- lektoři, 

- profesionální pracovníci z oblasti ochrany a záchrany, 

- zaměstnanci subjektů různé právní povahy, 

- členové cílových skupin se specifickým zaměřením, 

- členové jiných cílových skupin, 

- cizí státní příslušníci.[19][25][27] 

 

 
Obrázek 4: Vzdělávací středisko ochrany a záchrany [27] 

 

Odborné vzdělávání osob, je uskutečňováno v rámci vzdělávacího systému na 

příslušných středních a vysokých školách. Přípravu veřejnosti v oblasti individuální a 

kolektivní ochrany a k provádění dalších ochranných opatřeních organizují stát a obce jako 

nepovinnou formu přípravy a výcviku. Výcvik a vzdělávání příslušníků civilní ochrany 

organizují v souladu se zákonem rovněž stát a obce, výcvik příslušníků jednotek a služeb 
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nevládních a jiných organizací a sdružení je organizován a prováděn jejich zřizovateli na 

základě programu stanoveného ministrem obrany.[19][25][27] 

 

 

 Itálie 
 

V Itálii má hlavní slovo v ochraně obyvatelstva v době míru stát. Je prakticky jedinou 

zemí západní Evropy, která disponuje ve služebním poměru hasiči v takové míře. Základními 

dokumenty obranné a bezpečnostní politiky jsou Bílá kniha z roku 2002 a Strategický 

koncept obrany země z roku 2004.[20] 

 

Pojem ochrana obyvatelstva je používán v Itálii pouze ve specifických případech, 

především v souvislosti s ochranou před elektromagnetickým zářením, smogem, ve vztahu ke 

kvalitě potravin atd. V právním řádu jsou zažitými pojmy civilní obrana a civilní ochrana. 

Kdy civilní obrana zahrnuje asi 80% opatření, označovaných jako civilní nouzové plánování 

a představuje koordinovaný systém, ve kterém spolupracují státní, regionální a místní orgány 

a s dalšími subjekty. Hlavním cílem civilní obrany je posílení připravenosti země k řešení 

přírodních a průmyslových katastrof a krizové řízení při ohrožení, včetně války. Řídící 

strukturou civilní obrany představuje Úřad pro Národní požární sbor, pomoc obyvatelstvu a 

civilní obrany ve struktuře ministerstva vnitra, který se člení na devět nosných organizačních 

jednotek (ředitelství).[20] 

 

Civilní ochrana je subsystém civilní obrany. Její pevné struktury jsou v působnosti 

státní správy a jejím posláním je ochrana integrity života, majetku, obydlí a prostředí před 

následky živelních pohrom, katastrof a ostatních mimořádných událostí. Řídící strukturou 

civilní ochrany na úrovni státu je Úřad civilní ochrany, který je operativním a poradním 

orgánem předsedy vlády.[20] Mezi jeho hlavní úkoly patří: 

 

- podpora a koordinace systému civilní ochrany, 

- řízení činnosti v případě katastrof celonárodního rozsahu, 

- stanovení společných postupů při zásahu civilní ochrany, 

- podpora školení a výcviku, 

- tvorba legislativních podkladů v oblasti prevence rizik, 

- koordinační činnost v oblasti civilní ochrany, 
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- studium nových rizik.[20] 

 

Základní výkonnou složkou pro záchranné operace, především ve vztahu k ochraně 

obyvatelstva, je Národní hasičský sbor. Ten je podporován dobrovolnými hasiči, kteří mohou 

být povoláni do služby v rámci Národního hasičského sboru pro potřeby provincií. Doplňkové 

činnosti pro potřeby zabezpečování sociální a zdravotnické péče zajišťuje Červený kříž.[20] 

 

Vzdělávání příslušníků Národního hasičského sboru a příprava a vzdělávání v ochraně 

obyvatelstva je prováděna převážně v regionech v zařízeních jednotlivých regionálních 

úřadů.[20] 

 

 Finsko 
 

Ve Finsku je na rozdíl od ostatních skandinávských států základním stupněm ochrany 

obec, respektive od roku 2003 region. Kompetence vůči hasičům a záchranářům mají obce, 

které jsou v naprosté většině jejich zřizovateli, nicméně veškerá záchranářská činnost je 

organizována regionálním stupněm. Poslední verzí bezpečnostně-politické koncepce je 

dokument s názvem „Finská bezpečnostní a obraná politika 2001“. Ta analyzuje 

bezpečnostní prostředí, pozici a význam EU v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky, 

rozšíření NATO a definuje úkoly ozbrojených sil.[21] 

 

Ve finském pojetí ochrana obyvatelstva zahrnuje oblast záchranářství (boj s požáry, 

záchranu, pomoc a ochranu obyvatelstva při každodenních událostech, haváriích a 

katastrofách v mírovém období) a civilní ochranu v případě války. Činnosti ochrany 

obyvatelstva a všechny druhy situací, které s tím souvisejí, zajišťuje systém integrovaných 

záchranných služeb. V případě války spadá ochrana obyvatelstva pod civilní obranu, která je 

součástí „totální obrany“.[21] Hlavními úkoly civilní obrany jsou: 

 

- budování a údržba ochranné infrastruktury, 

- údržba a zabezpečování provozu varovacího systému, 

- provoz vzdělávacích středisek.[21] 
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Ústředním orgánem, v jehož kompetenci je záchranářství a civilní obrana na státní 

úrovni, je oddělení (odbor) záchrany v rámci ministerstva vnitra, to odpovídá za: 

 

- řízení, plánování a koordinaci civilní obrany, 

- organizaci a koordinaci záchranných služeb, 

- sledování jejich úrovně a dosažitelnosti, 

- řízení záchranných služeb a dozor nad nimi.[21] 

 

 

Ústřední vzdělávací základna je tvořena Vysokou školou záchranných služeb 

v ministerstvu vnitra a metodicky řízena oddělením záchrany. Organizačně se škola dělí do 

dvou sekcí - sekci vzdělávání a výzkumu a na sekci vědy.[21] 

 

 

 Rusko 
 

V Rusku jsou veškerá opatření, týkající se ochrany obyvatelstva centrálně řízena 

Ministerstvem pro civilní obranu, mimořádné situace a zvládání katastrof. To zajišťuje 

činnosti při mimořádných situacích, likvidaci následků přírodních katastrof a rovněž se pod 

něj integrovala státní protipožární služba. Vzdělávání na státní úrovni je prováděno 

prostřednictvím zařízení tohoto ministerstva a centralizováno-za vzdělávání odpovídají 

příslušné řídící orgány.[22][25][28] 

 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva, která představuje ochranu před důsledky 

mimořádných situací v období míru a v civilní obraně vychází především z federálního 

zákona o ochraně obyvatelstva a území před přírodními a antropogenními 

mimořádnými situacemi z roku 1994. Z něj vyplývá, že organizaci přípravy obyvatelstva 

v oblasti před mimořádnými situacemi určuje vláda Ruské federace. Příprava obyvatelstva se 

uskutečňuje v organizacích, ve vzdělávacích zařízeních a také v místě bydliště. Příprava 

řídících pracovníků a specialistů prevence se uskutečňuje v zařízení středoškolského a 

vysokoškolského odborného vzdělávání a přímo na pracovišti. Na likvidaci mimořádných 

situací se spolu s Jednotným státním systémem prevence podílí veřejné spolky, federální 

orgány státní správy, orgány státní správy, orgány a organizace místní samosprávy. Pro 

propagaci znalostí mohou být využívány masové informační prostředky. Mimo jiné se občané 
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v souladu s federálními a jinými právními akty školí ve způsobech ochrany před nebezpečím, 

vznikajícím v průběhu válečných operací nebo v jejich důsledcích.[22][25][28] Mezi 

nejdůležitější vzdělávací zařízení na úrovni federace patří: 

 

- Akademie civilní ochrany, 

- Ruské středisko přípravy záchranářů, 

- Všeruské středisko extrémní a radiační medicíny.[22][25][28] 

 
Obrázek 5: Akademie státní požární ochrany při mimořádných událostech Rusko [28] 

 

Akademie civilní ochrany vznikla v roce 1992 a mezi její hlavní úkoly patří: 

 

- poskytování vysokoškolského odborného (vojenského) vzdělávání a kvalifikace 

v oblasti civilní obrany, prevence a likvidace mimořádných situací a managementu 

krizových situací, 

- vědecko-výzkumné činnosti, 

- popularizace, propagace a osvěta problematiky civilní obrany a ochrany obyvatelstva 

na veřejnosti, 

- rozvoj mezinárodní spolupráce, účast na přípravě legislativních aktů atd.[22][25][28] 
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Ruské středisko přípravy záchranářů je hlavním vzdělávacím zařízením pro přípravu, 

další vzdělávání a zvyšování kvalifikace záchranářů. Všeruské středisko extrémní a radiační 

medicíny je léčebně-diagnostické, vzdělávací a vědecko-výzkumné zařízení 

Ministerstva.[22][25][28] 

 

 

 Bulharsko 
 

Se vstupem Bulharska do EU došlo ke změnám v legislativě, týkající se ochrany 

obyvatelstva a civilní ochrany. Nadále výkon státní správy v oblasti požární ochrany zůstává 

v rezortu Ministerstva vnitra, ale došlo především k vytvoření nového rezortu pro 

„mimořádné situace“, což určitým způsobem omezuje kompetence těchto dvou rezortů a vede 

v některých případech ke zbytečné dvojkolejnosti. Ochrana obyvatelstva je plně v kompetenci 

státu včetně všech rozhodujících zásahových složek a z nevládních organizací má 

významnější podíl na záchranářské činnosti jen Červený kříž, resp. jeho Horská záchranná 

služba a Vodní záchranná služba.[23] 

 

Základními dokumenty, vztahujících se k zajištění obrany a bezpečnosti Bulharska, 

jsou Bílá kniha obrany z roku 2002 a Bezpečnostní strategie z roku 2005.[23] Z těchto 

dokumentů vyplývá, že k nejdůležitějším nevojenským rizikům, vyplívajícím z nevojenských 

hrozeb patří především: 

 

- mezinárodní terorizmus, 

- organizovaná kriminalita, 

- stínová ekonomika, 

- pašování drog, 

- ilegální migrace, 

- živelní pohromy a antropogenní katastrofy.[23] 

 

Strukturu ochrany obyvatelstva tvoří: Jednotný záchranný systém-jedná se o systém 

jednotek, organizací a struktur při přípravě na reakci při pohromách, haváriích a katastrofách 

a při provádění neodkladných záchranných, likvidačních a obnovovacích prací. Státní služba 

civilní ochrany-realizují činnost v oblastech ochrany obyvatelstva při neštěstích, chemickém, 

biologickém a radiačním zamoření. Státní služba požární bezpečnosti a ochrany 
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obyvatelstva-zabezpečuje veškeré úkoly spojené s požární bezpečností, bojem s požáry, 

řízením, organizováním a kontrolní činností na úseku požární ochrany a urgentních 

záchranných operací.[23] 

 

Od roku 2008 zajišťuje přípravy na pohromy a jejich zvládání Ministerstvo pro 

mimořádné situace. To je rozděleno na devět ředitelství a dvě hlavní ředitelství, pod které 

spadá např. národní systém 112, plánování, prevence, národní učební středisko pro přípravu, 

řízení při krizi atd. 

 

Vzdělávání v rámci Ministerstva pro mimořádné situace tvoří Středisko 

profesionálního vzdělávání. Pod Ministerstvo vnitra spadá Fakulta požární bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva, Akademie Ministerstva vnitra, Specializační a profesionální 

výcvikové středisko požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a Akademie 

Ministerstva vnitra.[23] 

 

 Slovensko 
 

Ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu obyvatelstva je Úřad civilní 

ochrany Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Zařízení civilní ochrany v působnosti Úřadu 

a jednotky civilní ochrany patří mezi základní a ostatní záchranné složky integrovaného 

záchranného systému. Vzdělávací báze civilní ochrany jako součást systému ochrany 

obyvatelstva je zřízena a financována státem a je obsahově a institucionálně oddělena od 

vzdělávací báze Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky, jejímž zřizovatelem je 

rovněž stát.[13][24] 

 

Vzdělávání v civilní ochraně vychází především ze Zákona Národní rady Slovenské 

republiky č. 42 z roku 1994 o civilní ochraně obyvatelstva. Z něj vyplývá, že Ministerstvo 

vnitra koordinuje přípravu na civilní ochranu prostřednictvím samosprávných krajů, které 

metodicky řídí a provádí přípravu na civilní ochranu. Jednotlivé obce pak zabezpečují a 

provádí přípravu jednotek civilní ochrany obce, ve spolupráci s veřejnoprávními institucemi 

s humanitárním posláním. Vzdělávání jednotlivých složek integrovaného záchranného 

systému a složek ostatních je řešeno Zákonem Národní rady Slovenské republiky č. 129 

z roku 2002 o integrovaném záchranném systému. Realizace procesu vzdělávání je dále 

vymezena Vyhláškou Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 303 z roku 1996 
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k zabezpečování přípravy na civilní ochranu v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra 

Slovenské republiky č. 523 z roku 2006 o podrobnostech na zabezpečení záchranných prácí a 

organizování jednotek civilní ochrany, přípravy obyvatelstva na sebeochranu a vzájemnou 

pomoc, jako i přípravy na poskytování pomoci.[13][24] 

 

Příprava k civilní ochraně se organizuje a provádí ve dvou stupních: 

- v základním stupni - obsahuje základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti, 

- ve středním stupni – obsahuje odborné teoretické znalosti a praktické zkušenosti. 

 

Nedílnou součástí vzdělávání v civilní ochraně je také příprava občanů k sebeochraně 

a vzájemné pomoci. Mezi hlavní formy této přípravy patří: 

 

- informační a poradenská služba poskytovaná základnami vzdělávací báze, orgány 

státní správy, samosprávy a dalším subjekty, 

- programy a relace v masmédiích, přípravné a hrazené „dotčenými“ subjekty, 

- ediční a publikační činnost, prováděná vzdělávací bází, orgány státní správy a 

samosprávy v kategorizovaném území.[13][24] 

 

Vzdělávací struktura na stupni stát je tvořena Vzdělávacím a technickým ústavem 

civilní ochrany se sídlem ve Slovenské Ľupči. Jeho odborná pracoviště, zabývající se 

vzděláváním se nacházejí v Limbachu, Nitře a ve Spišské Nové Vsi.[13][24] 
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Obrázek 6: Vzdělávací a technický ústav civilní ochrany [24] 

 

 Německo 
 

V Německu současná ochrana obyvatelstva představuje systém pro záchranu, ochranu 

a pomoc při každodenních událostech, katastrofách a v případě války – je tzv. doplňková 

ochrana proti katastrofám – civilní ochrana. Za pomoc při každodenních událostech nesou 

největší díl odpovědnosti obce, v případě katastrof za tuto činnost odpovídají spolkové země a 

za ochranu obyvatelstva v případě války je odpovědný spolkový stát.[25][32] 

 

Pevnou řídící strukturou ochrany obyvatelstva na spolkové úrovni je Spolkový úřad 

pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách ve Spolkovém ministerstvu vnitra, 

jehož součástí je rovněž ústřední vzdělávací zařízení. Základním právním podkladem pro 

vzdělávání („Ausbildung“) v civilní obraně, civilní ochraně a ochraně proti katastrofám 

z širšího hlediska je stanoven zákonem o formálních povinnostech z roku 1974. Další 

otázky spojené se vzděláváním jsou řešeny zákonem o civilní ochraně z roku 1995.[25][32] 
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K výrazným změnám v celkovém pojetí ochrany obyvatelstva pak došlo v roce 2011. 

Stát a spolkové země se domluvily na nové rámcové koncepci tzv. „Nové strategii ochrany 

obyvatel v Německu“. Ta se zaměřuje na výrazně užší spolupráci mezi státem a zeměmi při 

událostech celostátního významu. V dubnu 2009 novelizací zákona o civilní ochraně a 

pomoci při katastrofách byla vytvořena jednoznačná právní základna pro ochranu 

obyvatelstva v Německu.[25][32] 

 

Nejdůležitější vzdělávací a výcviková zařízení zabývající se problematikou ochrany 

obyvatelstva na úrovni spolkového státu jsou: 

 

Akademie pro krizový management, nouzové plánování a civilní ochranu 

 

- Hraje klíčovou roli v integrovaném a zefektivněném systému boje proti nebezpečí, 

spočívajícím v nevojenském ohrožení. Plní zejména tyto úkoly: 

 

- organizuje a provádí základní a pokračovací vzdělávání v oblasti civilně 

bezpečnostních opatření pro příslušný personál, 

- vyhodnocuje velké katastrofy a havárie doma a v zahraničí, 

- provádí studie a výzkumy, 

- provádí semináře, cvičení a zajišťuje spolupráci se zahraničními odborníky.[25][32] 

 

Spolková škola Technické pomocné služby 

 

- Je spolkový institut s právní subjektivitou a s vlastní správou v rámci Spolkového 

ministerstva vnitra. Vzdělávání se v současné době dělí na základní vzdělávání a další 

vzdělávání, přičemž základní vzdělávání se dále člení na stupně I., II. a III. a další 

vzdělávání obsahuje povinné moduly a nepovinné moduly.[25][32] 

 

 Rakousko 
 

Ochrana obyvatelstva zajišťuje systém pomoci, ochrany a preventivních opatření při 

každodenních událostech, katastrofách a v případě války. Jedná se o obsáhlou ochranu proti 

katastrofám, která se oficiálně nazývá civilní ochrana.[25] Civilní ochrana je realizována 

opatřeními: 
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- úřadů – příprava legislativy, mezinárodní spolupráce, varování a informování 

obyvatelstva, koordinace zásahových sil, 

- zásahových organizací – jejich spolupráce a motivace dobrovolných sil a prostředků, 

- privátního sektoru – zvláštní pozornost a důraz na informování a vzdělávání 

obyvatelstva v rámci sebeochrany a vzájemné sousedské pomoci.[25] 

 

Na úrovni státu je kompetentním orgánem pro civilní ochranu Spolkové ministerstvo 

vnitra. Jeho součástí je ústřední vzdělávací báze, vztahující se k bezpečnosti a ochraně 

obyvatelstva. Co se týče legislativních podkladů pro řešení otázek vzdělávání v civilní 

ochraně, tak v Rakousku neexistuje spolkový zákon a výchozím dokumentem je vládní 

prohlášení o nové koncepci civilní ochrany z roku 1987. Dále je tato problematiky řešena 

spíše nižšími akty řízení na úrovni rezortních nařízení, směrnic a pokynů.[25] 

 

Vzdělávání a výzkumné zařízení pro zaměstnance Spolkového ministerstva vnitra a 

zaměstnance ostatních dotčených ministerstev v rámci bezpečnostní exekutivy zajišťuje 

Bezpečnostní akademie. Je organizační jednotkou Generálního ředitelství pro veřejnou 

bezpečnost a její součástí je Vzdělávací středisko.[25] Akademie je organizačně členěna na 

šest rozhodujících útvarů: 

 

- Institut vědy a výzkumu, 

- Psychologická služba, 

- Středisko pro další vzdělávání, 

- Středisko pro základní vzdělávání, 

- Středisko pro mezinárodní záležitosti, 

- Středisko pro přípravu médií.[25] 

 

 Další vzdělávání je na úrovni jednotlivých zemí zajišťováno školami požární a civilní 

ochrany. K jejich hlavním úkolům v oblasti civilní ochrany patří organizování odborných 

kurzů pro příslušníky zásahových jednotek.[25] 

 

Vzdělávání obyvatelstva a informování o správném chování v nouzových situacích je 

jedním z hlavních úkolů Rakouského svazu civilní ochrany a je zajišťováno pomocí 10 

svazů. Ty zajišťují: 
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- informování obyvatelstva cestou přednášek, školení a ukázek, zaměřených na 

jednotlivá témata civilní ochrany, 

- koordinace a spolupráce s jednotlivými zemskými svazy, 

- školení a poradenská činnost ve prospěch obyvatelstva v otázkách civilní ochrany, 

spolupráce s kompetentními úřady a zásahovými organizacemi, 

- fungování Bezpečnostních informačních středisek.[25] 
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Příloha č. 3: Srovnání přípravy ochrany obyvatelstva v EU 
 
Tabulka 1: Ochrana obyvatelstva v EU 
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Příloha č. 4: Základní právní předpisy v oblasti OO v ČR 
 
Tabulka 2: Právní předpisy v oblasti OO v ČR v období 1935 - 1975 

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA V ČR 

Období Zákony Nařízení, vyhlášky, směrnice apod. 

1935-1938 

 

- Zákon č. 82/1935 Sb., o ochraně a 

obraně proti leteckým útokům dne 

11. dubna 1935. 

- Zákon č. 75/1938Sb., jímž se 

doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 

zákona o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům. 

- Zákon č. 184/1937 Sb., o branné 

výchově. 

- Zákon č. 131/1936 Sb., o obraně 

státu. 

 

- Vládní nařízení č. 199/1935 Sb., jímž 

se vydávají některé předpisy o 

pořizování plynových masek a o 

některých povinnostech obcí. 

- Vládní nařízení č. 127/1938 Sb., jímž 

se vydávají další předpisy o 

pořizování plynových masek. 

- Vládní nařízení č. 136/1938 Sb., jímž 

se vydávají předpisy o opatřování 

souprav prostředků pro první pomoc 

při leteckých útocích. 

1945-1951 

 

- Zákon č. 62/1950Sb., o ochraně 

před požáry a jinými živelními 

pohromami. 

- Osnova zákona o civilní ochraně z 

října 1948 – nebyla projednána. 

 

- Směrnice pro prozatímní organizaci 

protiletecké ochrany z června 1948. 

- Vyhláška č. 45/1945 o úplném znění 

vládního nařízení o volbě a pravomoci 

národních výborů. 

1951-1957                ---------------------- 

 

- Vládní usnesení o civilní obraně ze 

dne 13. července 1951, jehož přílohou 

bylo Nařízení o základních úkolech a 

povinnostech v civilní obraně na 

území republiky Československé. 

1958-1975 

 

- Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně 

Československé socialistické 

republiky. 

- Zákon č. 73/1973 Sb., o branné 

výchově. 

 

- Usnesení vlády Republiky 

československé č. 49/1958 o civilní 

obraně Republiky československé. 

- Směrnice o civilní obraně Republiky 

československé. 
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Tabulka 3: Právní předpisy v oblasti OO v ČR v období 1976-1992 

 
 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA V ČR 

Období Zákony Nařízení, vyhlášky, směrnice apod. 

1976-1988 ---------------------- 

- Usnesení 25. schůze Rady obrany státu ze 

dne 22. dubna 1976 k zabezpečení řízení 

civilní obrany v České socialistické 

republice a ve Slovenské socialistické 

republice. 

- Usnesení 29. schůze Rady obrany státu ze 

dne 10. listopadu 1978 k Zásadám řízení 

obrany ČSSR v míru a za branné 

pohotovosti. 

- Usnesení 31. schůze Rady obrany státu ze 

dne 27. listopadu 1980 ke směrnicím pro 

uvádění ČSSR do branné pohotovosti. 

- Směrnice o Civilní obraně 

Československé socialistické republiky 

účinné od 1. ledna 1983. 

- Komplexní zdokonalování Civilní obrany 

ČSSR z roku 1981. Dokument, kterým 

byl stanoven hlavní způsob ochrany 

obyvatelstva – ukrytí. 

- Předpis CO-1-3 „Příprava občanů k 

civilní obraně“, vydaném v roce 1979 a 

novelizovaném v roce 1986. 

1989-1992 ---------------------- 

- Sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 168 Sb., z roku 1991 

o vázanosti České a Slovenské 

Federativní Republiky Dodatkovými 

protokoly I a II k Ženevským úmluvám. 

- Směrnice pro činnost nevojenské části 

Civilní obrany ČSFR v přechodném 

období z 1. srpna 1990 
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Tabulka 4: Právní předpisy v oblasti OO v ČR v období 1993-2011 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA V ČR 

Období Zákony Nařízení, vyhlášky, směrnice apod. 

1993-2011 

 

- Zákon ČNR 21/1993 České národní 

rady, kterým se mění a doplňuje 

zákon České národní rady č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky. 

- Ústavní zákon č. 110/1998 o 

bezpečnosti České republiky. 

- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky. 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému. 

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení. 

 

- Usnesení vlády České republiky č. 126 ke 

stavu civilní ochrany České republiky, její 

struktuře a materiálnímu zabezpečení z 

roku 1993. 

- Usnesení vlády České republiky č. 660 o 

právní úpravě zabezpečení výkonu státní 

správy ve věcech ochrany obyvatelstva 

v působnosti okresních úřadů z roku 1993. 

- Usnesení vlády ČR č. 177/1997 k Národní 

obranné strategii ČR. 

- Usnesení vlády ČR č. 710/1997 ke 

koncepci zabezpečení úkolů civilní 

ochrany definovaných Dodatkovým 

protokolem I k Ženevským úmluvám o 

ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů z 12. srpna 1949. 

- Usnesení vlády ČR č. 391/1998 o 

Bezpečnostní radě státu a o plánování 

opatření k zajištění bezpečnosti České 

republiky. 

- Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o 

stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární 

pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími 

fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva. 

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 

Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

- Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020, schválená 

usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 

2008. 
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Příloha č. 5: Seznam vysokých škol s obory, kde se OČMU již vyučuje 
 

 

 
Obrázek 7: Seznam vysokých škol, kde se vyučuje předmětná problematika [46] 
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Příloha č. 6: Návrhy vzdělávacích programů dle cílové skupiny 
 

Tabulka 5: Návrh vzdělávacího programu – Děti a mládež 

Cílová skupina Obsah vzdělávacího programu 
Přípravu provádí Formy/metody 

přípravy  Na přípravě se podílí 

Děti a mládež 

 

- používání telefonních linek tísňového volání a dalších 

komunikačních prostředků 

- činnosti integrovaného záchranného systému 

- obecné zásady bezpečného chování 

- druhy ohrožení 

- rozlišení varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ a 

činnost po jeho vyhlášení 

- ukrytí, prostředky improvizované ochrany 

- přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění 

bytu a ohroženého prostoru 

- základy první pomoci 

 

 

 

Odborně proškolení 

 učitelé 

 

Slovní: 

- diskuze 

- metoda otázek a 

odpovědí 

- instruktáž 

Názorně demonstrační: 

- ukázka předmětů, 

činností 

- vizuální (TV, video, 

prezentace, internet) 

Praktické: 

- výcvik, exkurze, hry 

- zkoušení, opakování, 

testování 

 

Složky IZS 

Občanská sdružení 

Dobrovolné spolky atd. 

Sdělovací prostředky 
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Tabulka 6: Návrh vzdělávacího programu – Občané v produktivním věku 

Cílová skupina Obsah vzdělávacího programu 
Přípravu provádí Formy/metody 

přípravy  Na přípravě se podílí 

 

 

 

 

 

 

Občané 

v produktivním 

věku 

 

 

 

 

 

 

- zdroje a místa nebezpečí vzniku MU v okolí bydliště a 

pracoviště; jiné možné zdroje vzniku MU 

- přípravná opatření k záchraně životů, zdraví a majetku 

v případě vzniku MU 

- rozpoznání varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

a činnost po jeho vyhlášení 

- využívání telefonních čísel tísňového volání (112, 150, 

155, 158) 

- poskytování první pomoci zraněným osobám 

- chování při vyhlášení evakuace (obsah evakuačního 

zavazadla, zásady opuštění bytu) 

- možnosti a způsoby ukrytí při vzniku MU (improvizované 

ukrytí) 

- příprava a použití prostředků improvizované ochrany  

- používání přenosných hasicích přístrojů, jednoduchých 

hasebních prostředků a způsoby hašení malých požárů 

 

 

Obec 

 

 

- odborné konference 

- distribuce materiálů 

(letáky, tiskoviny atd.) 

- přednášky, besedy 

- informační tabule, 

internetové stránky 

- místní (popř. 

regionální) rozhlas, 

kabelová televize atd. 

  

Složky IZS 

Občanská sdružení 

Dobrovolné spolky atd. 

Sdělovací prostředky 
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Tabulka 7: Návrh vzdělávacího programu – Budoucí pedagogové 

Cílová skupina Obsah vzdělávacího programu 
Přípravu provádí Formy/metody 

přípravy  Na přípravě se podílí 

Budoucí 

pedagogové 

Studijní základ I 

- ochrana člověka za mimořádných událostí (druhy MU, IZS, 

varování, evakuace, ukrytí, tísňové volání, atd.) 

- význam ozbrojených sil v demokratické společnosti 

- péče o zdraví, dopravní výchova 

Studijní základ II 

- ochrana člověka za mimořádných událostí 

- IZS (zákon o IZS, složky, koordinace atd.)  

- požární prevence, krizové řízení, ochrana obyvatelstva 

- význam ozbrojených sil v demokratické společnosti 

- péče o zdraví se specifikací na poskytování první pomoci 

Studijní základ III 

- mimořádné události, IZS, požární prevence 

 - krizové řízení, krizový management, analýza ohrožení 

- ochrana obyvatelstva, chování v případě MU, 

- požární prevence, krizové řízení, ochrana obyvatelstva 

- význam ozbrojených sil v demokratické společnosti 

- péče o zdraví, dopravní výchova, bezpečnostní politika a 

prevence kriminality, ekonomika krizových situací 

- pomůcky a pomoc při výuce, základní právní předpisy  

Vysoké školy 

 

- přednášky, diskuze 

- odborné konference 

- ukázka předmětů, 

činností 

- vizuální (TV, video, 

prezentace, internet) 

- stáže, exkurze 

- praktická cvičení 

IZS 

Dotčená ministerstva 
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Tabulka 8 - Návrh vzdělávacího programu – PO a PFO (zaměstnanci) 

Cílová skupina Obsah vzdělávacího programu 
Přípravu provádí Formy/metody 

přípravy  Na přípravě se podílí 

PO a PFO 

(zaměstnanci) 

 

 

- čísla tísňového volání, správný způsob ohlášení MU 

- zdroje a místa nebezpečí vzniku MU na pracovišti a 

v jeho okolí 

- pravděpodobné následky havárií a možné způsoby jejich 

likvidace 

- přijatá opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí a evakuace zaměstnanců 

- zásady první pomoci 

 

Zaměstnavatel 

 

- školení, instruktáže 

- odborné semináře 

- odborné vzdělávání 

včetně ověřování 

praktických dovedností 

formou cvičení (např. 

cvičný požární poplach 

apod.) 

- e-learning  

Proškolení vedoucí 

Osoby odborně způsobilé 

Obec 

HZS 
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