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1 Ochrana obyvatel 

Ochrana obyvatel je plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu  

i mimo něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.  

(Ministerstvo vnitra ČR, 2020) 

Ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému  

a o změně některých zákonů, je ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, 

zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a plnění dalších 

opatření k zabezpečení jeho života, zdraví a majetku. Tato právní norma upravuje 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob v rámci ochrany obyvatelstva. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.  o bezpečnosti České republiky v obecné rovině 

uvádí, že ochrana obyvatelstva je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti státu  

a ochrana jeho demokratických základů, a ochrana životů, zdraví a majetkových 

hodnot. 

Ochrana obyvatelstva je soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné 

správy, právnických osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života, 

zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. 

(Kolekiv autorů, 2015) 

Další pojem uváděný v souvislosti s ochranou obyvatelstva je civilní obrana. 

Civilní obrana je plnění humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní 

obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky 

nepřátelských akcí, válečných konfliktů nebo pohrom a vytvořit nezbytné podmínky 

pro jeho přežití, kdy toto je zakotveno v dodatkovém protokolu k Ženevským 

úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů 

přijatý v Ženevě dne 8. června 1977. Čl. 61. In: Sbírka zákonů České a Slovenské 

federativní republiky. (Martínek, 2014) 

Z uvedeného vyplývá, že ochrana obyvatelstva je možné vnímat jako jeden  

ze základních pilířů systému bezpečnosti České republiky. (Ministerstvo vnitra ČR, 

2008) 
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1.1 Základní pojmy 

Terminologie civilní ochrana a civilní obrana byla vysvětlena v kapitole 2. 

V souvislosti s touto terminologii je nutné zmínit další základní termíny, i když tento 

obor obsahuje značné množství termínů a definic. Pro orientaci v terminologii jsou 

přehledně zpracovány dvě publikace, a to Slovník pojmů krizového řízení  

a Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, 

enviromentální bezpečnosti a plánování obrany státu. (Richtera, 2018) (Ministerstvo 

vnitra ČR, 2020) 

Mezi základní pojmy lze zařadit následující: 

 Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek  

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných  

a likvidačních prací. 

 Civilní nouzové plánování - proces plánování opatření k zajištění 

ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní 

správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a 

obyvatelstva. 

 Civilní ochrana -  je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů    

a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, 

prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných 

mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich 

životní podmínky. 

 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. 

 Evakuace - souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících 

přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z 

míst ohrožených mimořádnou událostí nebo krizovou situací do míst, ve 

kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové 

přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. 

 Humanitární pomoc - činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, 

dobročinných spolků a jednotlivců konaná ve prospěch obyvatelstva 

určitého regionu, postiženého krizovou situací. 
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 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. 

 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. 

 Krizová situace - mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu. 

 Krizový plán  -  základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn 

krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je 

vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich 

řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty 

 Havarijní plán kraje - Soubor plánovaných opatření k provádění 

záchranných a likvidačních prací a dalších opatření na území kraje. 

 Vnější havarijní plán - dokument obsahující plány opatření, která se 

v případě vzniku závažné havárie budou provádět za účelem rychlého 

snížení dopadů závažné havárie na obyvatelstvo a na životní prostředí v 

zóně havarijního plánování. 

 Vnitřní havarijní plán - dokument obsahující plány opatření, která se 

v případě vzniku závažné havárie budou provádět za účelem rychlého 

snížení dopadů závažné havárie ve vnitřním areálu subjektu. 

 Krizové stavy – stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu  

a válečný stav. 

 Stav nebezpečí -  vyhlašován hejtmanem kraje pro území kraje nebo jeho 

část a to jako bezodkladné opatření, jsou-li ohroženy životy, zdraví, 

majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení 

značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností 

správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů KI. Doba 

trvání stavu nebezpečí je omezena na nejvýše 30 dnů. 
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 Nouzový stav  - vyhlašuje vláda ČR pro celý stát nebo omezené území  

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, 

nehod nebo jiného nebezpečí, která ve značném rozsahu ohrožují životy, 

zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Doba trvání nouzového stavu je stejně jako u stavu nebezpečí omezena 

na nejvýše 30 dnů.  

 Stav ohrožení státu - vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády pro celý 

stát nebo omezené území v případech, je-li bezprostředně ohrožena 

svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické 

základy. Doba trvání v tomto případě není nijak omezena. 

 Válečný stav  - vyhlašuje Parlament ČR pro celý stát v případě napadení 

ČR, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné 

obraně proti napadení.  

 Havárie -mimořádná událost, ke které dojde v souvislosti s provozem 

technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a 

při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady 

 Závažná havárie -  jedná se o mimořádnou, částečně nebo zcela 

neovladatelnou, časově a prostorově ohraničenou událost, zejména 

závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo 

jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí 

k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí 

a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více 

nebezpečných látek. 

 Zásah - provedení záchranných prací nebo záchranných a likvidačních 

prací v rámci integrovaného záchranného systému, nebo samostatně 

základní složkou integrovaného záchranného systému. 

 Záchranné práce - činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k 

ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k 

přerušení jejich příčin. 

 Likvidační práce -  činnosti k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí 

 Základní složky - Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky 

požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
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ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, Policie České 

republiky. 

 Varování – technické a organizační opatření zabezpečující včasné 

upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu 

obyvatelstva a majetku. 

 Dobrovolná pomoc - činnost fyzických osob, které se na základě výzvy 

oprávněného orgánu krizového řízení nebo z vlastní iniciativy podílejí  

na řešení krizových situací. 

 Riziko - je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 

ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. 

 Kritická infrastruktura - prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na 

bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, 

zdraví osob nebo ekonomiku státu. 

 Povodňový plán - Dokumenty, jež obsahují způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění 

odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; 

obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, 

zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a 

organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních 

funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů 

povodňové aktivity. 

 Poplachový plán IZS - dokument schválený ministrem vnitra pro 

povolávání vybraných sil a prostředků složek IZS při ústřední koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. 

 Typové plány - dokument, kterým ústřední správní úřad podle své 

působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené 

typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. Operativní část 

krizového plánu pak obsahuje rozpracování typových plánů na postupy 

pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací 

identifikovaných v analýze ohrožení 
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1.2 Základní legislativa a další dokumenty 

Bez zakotvení ochrany obyvatelstva do právního systému republiky,  

by nemohlo dojít ke stabilizace sociálních vztahů a regulaci společnosti. Celkový 

rámec civilní ochrany je dán mezinárodními úmluvami, Ústavou České republiky, 

dalšími ústavními zákony, zákony a dalšími právními předpisy. Ústava,  definuje jeden 

ze čtyř krizových stavů, stav válečný, a stanovuje podmínky a pravidla pro jeho 

vyhlášení, jsou základními zákony řešícími civilní ochranu ústavní zákon č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, který mimo jiné ustanovuje Ministerstvo vnitra jako ústřední 

orgán státní správy pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti, 

krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný 

záchranný systém. Další norma v oblasti ochrany obyvatelstva je především zákon  

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

včetně prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů. 

Mezi základní právní normy v oblasti ochrany obyvatelstva patří: 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky  

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  

a o změně některých souvisejících zákonů 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

účinnost do 1. 1. 2016, nahrazen zákonem č. 320/2015 Sb. 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
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 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými 

 nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi  

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 Zákon č. 263/2016 Sb. atomový zákon 

 Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově postiženého území 

živelnou nebo jinou pohromou 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

 Zákon č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Prováděcí předpisy: 

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., Ministerstva vnitra o některých 

podrobnostech zabezpečování IZS 

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

úkolů ochrany obyvatelstva 

 Vyhláška č. 225/2015 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních 

opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny 

B 

 Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního 

plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře 

 Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace  

a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 
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 Vyhláška č. 228/2015 Sb. o rozsahu zpracování informace veřejnosti, 

hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech 

závažné havárie 

 Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu 

kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy  

o kontrole 

 Vyhláška č. 79/2018 Sb., Ministerstva životního prostředí o způsobu  

a rozsahu zpracovávání návrhu   a stanovování záplavových území  

a jejich dokumentace 

 Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného 

materiálu 

 Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání  

s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení 

nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 

 Vyhláška č. 378/2016 Sb., vyhláška o umístění jaderného zařízení 

 Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje 

 Vyhláška č. 21/2017 Sb., o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného 

zařízení 

 Vyhláška č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 

podle atomového zákona 

 Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 

nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

 Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování  

 Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování 

náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených  

k řízeným rozlivům povodní  

 Nařízení vlády č. č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 

5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků 

infrastruktury 

 Nařízení vlády č. 139/2017 Sb. o plánování obrany státu 

 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování  

do mezinárodních záchranných operací 



 
12 

Další dokumenty, nelegislativního charakteru, kterou jsou významné v rámci 

ochrany obyvatelstva: 

 Bezpečnostní strategie České republiky schválena usnesení vlády ze dne 

4. února 2015 č. 79. 

 Obranná strategie České republiky schválená vládou dne 26.9. 2012 

aktualizované dne 13. 3. 2017 

 Bílá kniha o obraně schválena usnesením vlády číslo 369 ze dne 18. 

května 2011. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

schválena usnesení vlády ze dne 23. října 2013 č. 805 

1.3 Historický vývoj ochrany obyvatel 

1.4 1918 - 1945 

Ochrana obyvatelstva je často používána pro označení určitého systému 

vztahů, vazeb a konkrétních opatření k ochraně obyvatelstva a jeho majetku  

v nejrůznějších situacích, kdy může dojít k jejich ohrožení, počínaje běžnými 

negativními událostmi přes nejrůznější katastrofy a nouzové situace až po ozbrojený 

konflikt. (Kolektiv autorů, © 2020 Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR) 

Pomineme ochranu, tak jak byla chápana před mnoha staletími, kdy se jednalo 

většinou o obranu, nebo ochranu před přírodními živly, popřípadě vojenskými útoky 

ale i např. „morovými ranami“. Z pohledu novodobých dějin je ochrana obyvatel 

spojena s rozvojem civilizace a především velkými změnami ve vojenství, rozšiřování 

nových bojových prostředků a především letectva. Úměrně k tomu byla nutná ochrana 

obyvatelstva proti vzdušnému napadení. Tato potřeba vyústila ke vzniku nových 

branných organizací a spolků, jejíž úkolem bylo organizovat v době války ochranu 

obyvatelstva. (Šilhánek, a další, 2003) 

Ve dvacátých letech minulého století byla tato inciativa spolků podpořena 

Ministerstvem národní obrany a v roce 1929 vzniklo Ústředí obrany obyvatelstva. 

Jednalo se o řídící organizaci bez členské základny. (Fiala, a další, 2010) 
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Po první světové válce vznikla civilní protiletecká ochrana na základě zákona  

č. 82/1935 Sb. o ochraně a obraně proti leteckým útokům. K uvedenému zákonu byla 

vydána celá řada vládních nařízení, týkajících se především výroby, oprav a prodeje 

plynových masek a otázek, spojených s budováním úkrytů. Zákon č. 75/1938 byl 

doplněn zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům. Šlo o reakci na ohrožení 

republiky ze strany Německa. Organizaci a zřízení civilní obrany provádělo 

Ministerstvo vnitra. Ministerstvo svou pravomoc delegovalo na veřejnou správu. 

Základním organizačním prvkem plánování a organizace civilní protiletecké ochrany 

byly obce. Se zákonem č. 82/1935 Sb. přímo souvisel zákon č. 184/1937 Sb. o branné 

výchově, který platil do roku 1951. Tento zákon složil k přípravě obyvatelstva  

a výcviku jednotek. Zákon platil do roku 1951. Výcvik byl prováděn ve střediscích 

branné výchovy úřednímu cvičiteli branné výchovy za spolupráce samosprávy, 

právnických a fyzických osob a dobrovolnických organizací, a to červeným křížem, 

hasiči a samaritány. (Fiala, a další, 2010) Nedílnou součástí ochrany obyvatelstva byl 

i zákon č. 131/1936 Sb. o obraně státu, který platil až do roku 1961. 

Platnost všech zákonů a nařízení skončila 15. března 1939. Přesněji jejich 

platnost nikdy neskončila, ale vzhledem k okupaci platily zákony říšské, naše zákony 

nebyly okupanty ratifikovány, tedy nepřešly do jejich právního systému. Platnost 

zákonů skončila několik let po ukončení války, kdy byly nahrazeny novými právními 

předpisy. Na území protektorátu přešlo v roce 1940 postupně veškeré řízení civilní 

protiletecké ochrany na protektorátní policii. Stále spolupracovali v rámci ochrany 

obyvatel s červeným křížem a hasiči. Od roku 1941 byly všechny složky protektorátní 

civilní protiletecké ochrany podřízeny říšským složkám a začleněny do Luftschutzu - 

Německé protiletecké služby 1938 – 1945. (Fiala, a další, 2010) 

1.5 1945 -1990 

V souvislosti s ukončením druhé světové války došlo k minimalizaci opatření k 

ochraně obyvatelstva před vzdušným napadením. Ve smyslu usnesení vlády ze dne  

27. listopadu 1945 a vyhlášky o ukončení stavu branné pohotovosti státu č. 162/1945 

Sb. a ve smyslu směrnic, které z tohoto usnesení vycházely pro likvidaci zařízení  

a materiálu protiletecké ochrany, vydaných ministerstvem vnitra, probíhala od roku 

1946 organizovaná likvidace protiletecké ochrany. Tato likvidace spočívala především 

v odstraňování ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační struktury  
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a dalších opatření a byla charakteristickým rysem od osvobození do března 1948. 

Československá protiletecká ochrana v roce 1947 neposkytovala žádné zabezpečení 

obyvatelstva před následky nepřátelského vzdušného napadení, a to vzhledem 

k poválečnému rozdělení Evropy. (Fiala, a další, 2010) (Linhart, 2014) 

Ve červnu 1948 byla vydána směrnice pro prozatímní organizaci protiletecké 

ochrany, která upravovala předešlé právní normy vydané před rokem 1939. Ve stejném 

roce začalo ministerstvo vnitra připravovat zákon o civilní obraně. Tento zákon měl 

řešit oblast civilní ochrany - požáry, živelné pohromy, vojenskou připravenost  

a válečný konflikt. Tato právní norma měla provést sjednocení právních norem 

v oblasti ochrany obyvatel. V té době se jednalo o nadčasovou právní normu, která 

organizačně, takticky a materiálně řešila oblast civilní ochrany, požární bezpečnost  

a ochranu před leteckými útoky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o normu postavenou 

na základních demokratických principech, nebyla nikdy přijata. (Šilhánek, a další, 

2003) 

Částečně tuto právní normu nahradil zák. č. 62/1950 Sb. o ochraně před požáry 

a jinými živelnými pohromami. Jednalo se o jediný zákona, který částečně řešil 

ochranu obyvatelstva. 

Období let 1951 až 1957 charakteristická výstavba civilní obrany pod přímým 

vlivem tehdejšího Sovětského svazu. Základní úkoly civilní obrany byly pojaty šířeji, 

např. vyrozumět včas obyvatelstvo měst, obcí o nebezpečí vzdušného útoku, zajištění 

ochranných prostředků a všechny druhy pomoci pro postižené obyvatelstvo a řádné 

provádění školení na úseku obrany obyvatelstva. Civilní ochrana byla zaměřena  

na klasické zbraně, i když v té době již byly známy zbraně hromadného ničení. 

(Martínek, a další, 2006) 

V roce 1951 bylo vydáno usnesení vlády o civilní obraně a nařízení vlády  

o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně. Tyto dva dokumenty jako jediné 

řešily obranu obyvatel. Stále odkazovaly na předešlé předválečné právní normy. 

Zajímavostí tohoto dokumentu, který se dotýkal všech orgánů státní a veřejné správy, 

ekonomických subjektů a společenských organizací, bylo jeho utajení, kdy se s ním 

seznámilo jen omezené množství osob. (Šilhánek, a další, 2003) Ve stojném roce byl 

přijat zákon č. 92/1951 Sb. o branné výchově, o kterém bude hovořeno v dalších 

kapitolách. 
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V tomto období se činnost obrany řízená ministerstvem vnitra opírala  

o Československý červený kříž, Československý svaz požární ochrany, SVAZARM1, 

Lidové milice2 a vznikající vojenské útvary civilní obrany, řízené armádou. Část 

ochrany obyvatel přecházela do pravomoci armády. V roce 1953 v rámci reorganizace 

vznikala Vojska ministerstva vnitra, kam přecházely útvary obrany obyvatelstva. 

Usnesení vlády č. 49/1958 o civilní obraně Republiky československé s přílohou 

Směrnice o civilní obraně Republiky československé, na základě opatření proti 

zbraním hromadného ničení. Opět se jednalo o nařízení vlády, ale nebyl zpracován  

za dobu deseti let žádný zákon. Tento právní předpis uváděl, že civilní obrana je 

organizovaná činnost a souhrn opatření k zajištění ochrany a obrany obyvatelstva  

před následky nepřátelských vzdušných útoků, k vytvoření podmínek pro plynulý 

chod hospodářství při vzdušných útocích a odstranění následků. (Šilhánek, a další, 

2003) Vládní nařízení platilo do roku 1982 a bylo jedinou právní normou v oblasti 

obrany obyvatelstva. V uvedeném dokumentu bylo zakotveno, že mezi úkoly civilní 

obrany patří i pomoc při živelných pohromách. V roce l961 byl přijat zákon č. 40/1961  

o obraně Československé socialistické republiky, který nahradil do té doby platný 

zákon o obraně z roku l936.  Zákonem byl zrušen zákon č. 92/1951 Sb. o branné 

výchově. Zákon mimo jiné určoval opatření přijímaná k ochraně obyvatelstva, a to 

v oblasti civilní obrany a přípravy občanů k obraně vlasti, která zahrnovala brannou, 

tělesnou a zdravotnickou část, organizovanou státními orgány, školami, 

hospodářskými a dalšími organizacemi. Občané mohli být povoláni k plnění osobních 

úkonů, např. odstraňování následků nepřátelských vzdušných útoků, vytváření 

podmínek pro plynulý chod hospodářství atd. V rámci ochrany obyvatelstva mohl být 

proveden odsun obyvatel do určených prostorů a pro jejich ubytování požadovány  

od právnických a fyzických osob potřebné prostory a prostředky. Za branné 

pohotovosti státu mohla být občanům upravena pracovní doba a místo nebo uloženo 

podle potřeby konat práce nesouvisející s jejich povoláním. (Šach, 2020 )  

                                                 

1 V roce 1951 základě zákona č. 92/1951 Sb. o branné výchově z 2. listopadu 1951 vznikl Svaz pro 

spolupráci s armádou (Svazarm), posléze na základě zákona č. 87/1952 Sb. o reorganizaci branné 

výchovy z 12. prosince 1952. Branná výchova se tak stala pro školní i mimoškolní výchovu povinnou. 
2 Lidové milice byly založeny 23. února 1948, původně jako ozbrojená stráž průmyslových podniků. 

Staly se ozbrojenou složkou ČSSR podřízenou přímo vedení KSČ. 
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Nelze nezmínit Ústavní zákon č. 10/1969 Sb.  o Radě obrany státu, který mimo 

jiné zakotvoval, že Rada obrany státu3 schvaluje základní opatření civilní obrany  

a přípravy státních orgánů a hospodářství v ČSSR pro případ války. 

V roce 1973 by přijat zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, který obsahoval 

i ustanovení týkající se přípravy občanů k civilní obraně. 

Dnem 1. ledna 1976 byla civilní obrana v důsledku dohod a rozvoje spolupráce 

Varšavského bloku4 a normalizace po roce 1968 vyjmuta z působnosti ministerstva 

vnitra a převedena do působnosti ministerstva obrany za účelem vytvoření podmínek 

pro plné zabezpečení úkolů. Uvedené změny vyplynuly z doporučení Rady obrany 

státu a byly přijaty zákonem č. 17/1976 Sb. opatření předsednictva Federálního 

shromáždění, kterým se měnil a doplňoval zákon o obraně Československé 

socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné 

výchově. (Šilhánek, a další, 2003) (Fiala, a další, 2010) 

Rada obrany vydala za dobu svého působení několik dokumentů týkajících se 

obrany obyvatel. V roce 1976 vydala usnesení k zabezpečení řízení civilní obrany, 

1978 zásady řízení obrany v době míru a za branné pohotovosti, v roce 1980 směrnici 

pro uvádění do branné pohotovosti. Zásadním dokumentem byla směrnice o civilní 

obraně Československé socialistické republiky z roku 1982. Tato směrnice platila  

do roku 1993. 

1.6 1990 - současnost 

V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany s cílem vytvořit nový 

moderní systém ochrany obyvatelstva. Za první dokumenty lze považovat sdělení  

č. 168/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České  

a Slovenské federativní republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským 

úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů  

a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977, 

které byly podepsány prezidentem v roce 1990.  V roce 1991 byla schválena Koncepce 

                                                 

3 Zákonem č. 10/1969 Sb. byla s účinností od 1. března 1969 vytvořena Rada obrany státu, úkolem Rady 

obrany státu bylo určovat základní koncepci výstavby branného systému ČSSR, schvalovat základní 

opatření civilní obrany a přípravy státních orgánů a hospodářství pro případ války, projednávat 

ekonomické zabezpečení, schvalovat základní pojetí operačního plánu obrany státu. 
4 Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci - vojenský pakt evropských zemí východního 

bloku, existující v letech 1955 až 1991, členové - Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, 

Německá demokratická republika, Polsko, Rumunsko a SSSR. 



 
17 

civilní ochrany České a Slovenské federativní republiky Radou obrany státu. Jedná se  

o jeden z posledních dokumentů uvedeného úřadu. Úřad ukončil svoji činnost vznikem 

samostatné státu Česká republika. 

Vláda České republiky v roce 1993 přijala usnesení č. 126/1993, ke stavu civilní 

ochrany České republiky, její struktuře a materiálnímu zabezpečení, jehož obsahem 

byla Opatření civilní ochrany České republiky. V usnesení je uvedeno, že do doby 

přijetí nové právní úpravy civilní ochrany je nutno zachovat funkčnost systému civilní 

ochrany v souladu s čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám  

z 29. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Zákon  

č. 21/1993 Sb. 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, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí 

další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky je zavede 

pojem civilní ochrana, do té doby byl znám pojem civilní obrana, která je stále v gesci 

armády. V květnu 1993 bylo schváleno usnesení vlády ČR č. 246/1993 

k integrovanému záchrannému systému.  Jak už název uvádí jde o dokument, který se 

zaměřuje především na vnitřní bezpečnost. Jde systém vazeb zabezpečující 

koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, odborných a jiných služeb orgánů 

státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při likvidaci havárií. 

Usnesením vlády č. 660/1993 byly zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních 

měst a nově utvořené uspořádání nezahrnovalo již příslušníky armády. 

Katastrofální následky povodně v roce 1997 a připravovaný vstup do NATO 

vedl k přijetí usnesení vlády č. 710/1997 ke koncepci zabezpečení úkolů civilní 

ochrany definovaných Dodatkovým protokolem I k Ženevským úmluvám o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. (Linhart, 2014) 

Tyto postupné kroky vedly ke vznik zásadního Ústavního zákonu č. 110/1998 

Sb. o bezpečnosti České republiky, který zakotvuje základní povinnosti státu v době 

mimořádných stavů. Na tento zákon navazuje zřízení Bezpečnostní rady státu  

a o plánovaném opatření k zajištění bezpečnosti České republiky usnesením vlády  

č. 391/1998. Usnesením vlády č. 53/1999 byl dán souhlas s převodem výkonu státní 

správy ve věcech civilní obrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti 

Ministerstva vnitra, s účinností od 1. ledna 2000. 

Přijetím zákona č. 238/2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky  

a o změně některých zákonů, zákona č. 239/ 2000 o integrovaném záchranném 
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systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů a zákona č. 241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

bylo naplněno výše zmíněné vládní usnesení č. 710 a do našeho právního řádu byl 

nově zaveden pojem ochrana obyvatelstva. (Linhart, 2014) (Fiala, a další, 2010) 

Ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému zpracovalo ministerstvo 

vnitra cestou Generálního ředitelství HZS ČR koncepci ochrany obyvatelstva do roku 

2006 s výhledem do roku 2015, která byla schválena usnesením vlády č. 417/2002. 

(Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, 2008) 

Usnesením vlády č. 165/2008 vláda přijala Vyhodnocení harmonogramu 

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

2015, Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006  

s výhledem do roku 2015 a schválila část Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020 a Harmonogram realizace opatření ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. (Ministerstvo vnitra ČR, 2008) 

Usnesením vlády č. 805/2013 byla schválena Koncepce ochrany obyvatelstva  

do roku 2020 s výhledem do roku 2030, která se zabývá posláním ochrany 

obyvatelstva, analýzou současného stavu, strategickými cíli a prioritami ochrany 

obyvatelstva do roku 2030. Tato strategie je zaměřena zejména na prevenci  

a připravenost jak státní správy, tak obyvatel. (Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR, 

2013) 

 

2 Historie vzdělávání 

2.1 Vzdělávání do roku 1950 

Již zákon č. 193/1920 Sb. o branné povinnosti hovoří o tělesné výchově 

mládeže před brannou povinností. V roce 1935 je podrobně rozebírána branná 

výchova v sousedním Německu v odborné periodiku Vojenské rozhledy. Je zde 

upozorňováno na detailní práci s mládeží v Německu a Itálií, která je centrálně řízena. 

Publikace se zabývala výchovou Německé mládeže. Z toho je patrno, že 

v meziválečné době, naše složky (především armáda) sledovaly vývoj v oblasti obrany 

lidu. (Vojenské rozhledy © 1991-2019) 
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Zákonem č. 184/1937 o branné výchově byl upraven výcvik jednotek  

a příprava obyvatel k ochraně.   Zákon upravuje vzdělávání jako celek, tedy pro 

všechny občany republiky, počínaje začátkem školní docházky do 60 let věku. 

Působnost byla zařazena pod ministerstvo školství a národní osvěty, ministerstvo 

zemědělství, ministerstvo národní obrany a ministerstvo veřejného zdraví. K zajištění 

součinnosti vznikly výbory brannosti. Na školách byla výuka zaměřena na brannou 

průpravu, tělesnou a naukovou průpravu, výcvik k pomocným a ochranným službám. 

Celý zákon jasně definoval pravomoci a povinnosti, všech účastníků v oblasti branné 

výchovy, potažmo v ochraně obyvatel. Norma je v pohledu současnosti, dle autora 

práce nadčasová.  

Vládní nařízení č. 109/1938, jímž se vydávala všeobecná prováděcí ustanovení 

k zákonu o branné výchově, konstatovalo, že občané státu jsou povinni se podrobit 

vzdělávání v branné výchově. Jsou zde podrobně popsány povinnosti ministerstev 

v rámci vzdělávání dospělých, ale i podrobně je rozvedeno vzdělávání na základních, 

vyšších a vysokých školách. 

V rámci mimoškolních aktivit byla branná výchova prováděna tělovýchovnými 

spolky a středisky branné výchovy, které spolupracovaly s Československým 

červeným křížem, Sbory dobrovolných hasičů a samaritánskými organizacemi. V době 

druhé světové války byly ministerstvem školství odvolány všechny směrnice o branné 

výchově a ta se znovu ve školách objevila až po roce 1945, avšak ne jako samostatný 

předmět, ale jako součást učebních osnov tělesné výchovy, zdravotní výchovy a jiných 

předmětů. (Plincnerová, 2013) 

Dekret č. 125/1945 Sb. Presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti uváděl, 

aby byla zajištěna co nejširší spolupráce a účast občanů při obraně státu a úspěšné 

plnění úkolů, stanovených zákonem č. 184/1937 Sb., o branné výchově. Svaz 

brannosti, vznikla sloučením Svazu československého důstojnictva, Svazu národních 

střeleckých gard, Svazu československých rotmistrů a Svazu Československých 

záložníků. Působnost v oblasti vzdělávání byla přidělena do dikce Ministerstva obrany 

a školství. Pokud jde o brannou průpravu mravní a naukovou příslušného stupně, 

včleněnou do jednotlivých učebních předmětů, budou z ní děti uvedené v odstavci 1 

vyzkoušeny při zkoušce závěrem roku. 

V roce 1948 byla vydána směrnice pro organizaci protiletecké ochrany 

s odkazem na zákony a předpisy předválečné. (Šilhánek, a další, 2003) 
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Období od roku 1951 bylo charakteristické výstavbou civilní obrany  

pod přímým vlivem tehdejšího Sovětského svazu. Vládní usnesení o civilní obraně  

ze dne 13. července bylo přijato v roce 1951. Jeho přílohou bylo Nařízení o základních 

úkolech a povinnostech v civilní obraně na území tehdejší Republiky československé. 

(Linhart, 2014) 

2.2 Vzdělávání do roku 1993 

Zásadním zákonem branné výchovy se stal zákon č. 92/1951 Sb., o branné 

výchově, který stanovil povinnost výuky branné výchovy jako samostatný předmět. 

Vzdělávání se týkalo střelecké přípravy, pořadové přípravy, zdravovědy  

a sebeochrany. Tento vzdělávací systém byl ovlivněn východním politickým 

systémem, ke kterému se po revolučních dnech v roce 1948 náš stát přiklonil a ustal 

demokratický vývoj společnosti. Jednalo so polovojenský výcvik v úzké provázanosti 

na SVAZARM.  Zákon č. 40/1961 o obraně Československé socialistické republiky 

zákon o branné výchově zrušil. 

V zákoně č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, 

který platil až do roku 1999, je ustanoveno 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. 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.“ /§ 12, 15, 17 

Zákonem č. 73/1973 Sb., o branné výchově se branná výchova stala součástí 

výchovy a vzdělávání žáků. Jedná se o ucelenou právní normu po dlouhé době, tedy 

závaznou normu od roku 1937.  Branná výchova se stala součástí komunistické 

vzdělávacího systému, kdy šlo především o obranu socialistické společnosti. Branná 

výchova byla součást komunistické výchovy a umožňovala integraci politických 

záměrů do ochrany státního zřízení.  
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Roku 1991 byla schválena nová koncepce Civilní obrany České a Slovenské 

Federativní Republiky.  

2.3 Vzdělávání od 1993 do současnosti 

Vzdělávání a příprava v oblasti ochrany obyvatelstva jako v předchozím 

období neprobíhá, protože po ukončení platnosti zákona o branné výchově roku 1973, 

která byla zrušena zákonem č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově. 

Tímto zákonem byla výuka v oblasti branné výchovy – ochrany, obrany obyvatel 

mimořádných událostí ze školského vzdělávacího systému z cela vyčleněna. 

Vzhledem k tomu, že nebyla jak opora v zákoně, tak ochota provádět výuku v rámci 

demokratizace společnosti, kdy tato oblast byla chápana, jako propagandistická, 

zpátečnická a návrat k totalitě. Slovy autora, do roku 1989 stáli imperialisté na 

hranicích, řinčeli zbraněmi, aby naše výdobytky a svobodu pošlapali, zmocnili se 

našeho bohatství a uvrhli nás do bídy. Teď jsou naši přátelé, čili společnost neřešila 

možné hrozby, čímž ani nebyla potřeba se v této oblasti vzdělávat.  

Menší změna nastala s účinností zákona č. 239/2000 o integrovaném 

záchranném systému a současně přijetí dalších tzv. krizových zákonů. Zákon o 

integrován záchranném systému uvádí, 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. Zda je ustanovení dodržováno, by bylo předmětem delší studie a výzkumu 

s daty, které budou objektivní a nebudou vycházet z dat zaslaných uvedenými 

subjekty. Vymahatelnost tohoto ustanovení je protiústavní, jelikož právní norma 

neobsahuje sankci. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

deklaruje nutnost informovanosti a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Následná koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 opět 

zdůrazňuje nutnost vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva.  

„Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických osob bude i nadále 

řešena v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení. Ke zkvalitnění 

připravenosti fyzických osob se jeví jako potřebné přijmout Program výchovy a 

vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a 

krizových situacích. Školní mládež vzdělávat v souladu s rámcovými vzdělávacími 
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programy základních a středních škol. Ke zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů 

bude nutné začlenit do studijních programů pedagogických fakult problematiku 

Ochrana člověka za mimořádných událostí.“ (Ministerstvo vnitra ČR, 2008 str. 3) 

K tomuto závěru dospěli zpracovatelé dokumentu na základě Vyhodnocení stavu 

realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. 

Uvedený dokument byl schválen usnesením vlády č. 165/2008.  Z dané dokumentu 

vyplynulo, že většina občanů není dosud dostatečně informována a připravena správně 

reagovat na mimořádné události a poskytnout pomoc sobě a svým blízkým. Občané 

neznají dostatečně svá práva a povinnosti při vzniku mimořádných událostí a 

krizových situací. Tím se vlastně dostávají do role pasivního objektu, zcela závislého 

na činnosti profesionálních sborů a služeb. Připravenost obyvatelstva tedy schopnost 

obyvatelstva reagovat rychle a správně na případné varování, se výrazně nezlepšila. 

(Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, 2008) 

„Vzdělávání učitele k problematice ochrany obyvatelstva je v současné době 

neuspokojivé, zůstává téměř závislé na sebevzdělávání z dostupné literatury a cílená 

edukace učitele základních škol podílejících se na výuce tematiky OČMU v podstatě 

neexistuje. Nabízené kurzy Národním vzdělávacím institutem v rámci dalšího 

vzdělávání učitele, vzdělávacími zařízeními HZS kraje a Institutem ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdane postihují jen malé procento učitelů. Povinností škol není 

vytvářet vzdělávací a studijní programy pro uvedenou oblast. Žádné oborové studium 

ani specializace na vysoké škole nemá jednoznačně určené zaměření na přípravu 

pedagogů pro výuku ochrany obyvatelstva na školách třetího stupně, případně 

vysokých školách. Neexistuje ani jiná výuka, která by nahrazovala toto vzdělávání v 

přípravě budoucích pedagogů.“ (Chlíbková, a další, 2008 str. 41) Z uvedeného 

dokumentu, který by zpracován Universitou Palackého v Olomouci je patrno, že ještě 

v roce 2008, tedy osm let po zavedení „krizových zákonů“ do právního systému státu, 

nebyl brán plně zřetel na vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva.  

V roce 2013 byla schválena Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s 

výhledem do roku 2030. Zásadní je informace, která hodnotí vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva negativně. „Úroveň výchovy a vzdělávání v současné době 

nereflektuje reálné hrozby a důsledky plynoucí z mimořádných událostí či krizových 

situací, kterých rok od roku přibývá, což se odráží i v přípravě odborníků. To je 

zapříčiněno především celospolečenským ekonomickým stavem, z toho se odvíjejícím 
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snižováním počtu pracovníků, kteří se dané oblasti věnují, a neodpovídajícím 

začleněním v právních předpisech“. (Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR, 2013 str. 11)  

Od roku 1991 po dobu deseti let příprava člověka na mimořádné události nebyla 

upravena žádným speciálním zákonem. Do počátku školního roku 2012/2013 nebyla 

příprava školní mládeže (škol a školních zařízení I. a II. cyklu) na mimořádné události 

upravena závazným způsobem. Do současnosti však nemá tato příprava speciální 

zákonný podklad a po většině není součástí přípravy vysokoškolských studentů.“ 

(Kirsch, 2013) 

Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018, schválená 

usnesením vlády č. 730/2018 jasně a přesně sděluje: 

- bezpečnostní témata jsou sice obsažena v RVP, ale každá škola k jejich zapracování 

do školního vzdělávacího materiálu přistupuje rozdílně, 

- není zaveden nástroj pravidelného zjišťování znalostí – zpětná vazba, 

- celkový proces podpory je nekoordinovaný, nesystémový a mnohdy dochází 

k duplikaci činností nebo naopak k absenci přirozené návaznosti jednotlivých 

problematik, 

- kurzy a akce, které jednotlivé resorty realizují k přípravě pedagogů, nemohou 

plně nahradit úlohu vysokých škol. (Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, 2018 str. 39) 

Další dokumenty, které řešili ochranu obyvatelstva v oblasti vzdělávání 

v návaznosti na předešlé dokumenty patří Pokyn ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy 34776/98-22 ze dne 4. května 1999  k začlenění tematiky ochrany člověka 

za mimořádných situací do vzdělávacích programů. Další pokyn č.j. 12 050/03-22 

zavedl rámcových vzdělávacích dokumentů ochranu člověka za mimořádných 

událostí. Tento prvotní pokyn byl opakovaně novelizován a doplňován do podoby  

Na základě zpracovaných bezpečnostních strategií a koncepcích byla v roce 

2001 zpracována podrobná „Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení“, která 

byla schválena usnesením Bezpečnostní rady státu č. 211/2001. Následně v roce 2004 

byla Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, kterou schválila Bezpečnostní 

rady státu č. 14/2004. Poslední dokument schválený usnesením vlády č. 508/2017  

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. (Ministerstvo 

vnitra - GŘ HZS ČR, 2017) 
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3 Závěr 

Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2018, schválená 

usnesením vlády č. 730/2018 jasně a přesně sděluje: 

- bezpečnostní témata jsou sice obsažena v RVP, ale každá škola k jejich zapracování 

do školního vzdělávacího materiálu přistupuje rozdílně, 

- není zaveden nástroj pravidelného zjišťování znalostí – zpětná vazba, 

- celkový proces podpory je nekoordinovaný, nesystémový a mnohdy dochází 

k duplikaci činností nebo naopak k absenci přirozené návaznosti jednotlivých 

problematik, 

- kurzy a akce, které jednotlivé resorty realizují k přípravě pedagogů, nemohou plně 

nahradit úlohu vysokých škol. (Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, 2018 str. 39) 

 Tato citace se plně shoduje nejen s dokumenty, které jsou použity, ale i 

z vlastní zkušenosti, v rámci práce s mládeží a provádění preventivně výchovné 

činnosti. Nelze nezmínit, že ve veřejně dostupných elektronických dokumentech, je 

řada provedených výzkumů a publikací, ze kterých lze konstatovat, že vzdělávání je 

v oblasti ochrany obyvatelstva a to především na základních školách, jen okrajovou 

nutností v rámci „vzdělávacích osnov.“  

 Od dob první republiky, kdy byla cíleně a jasně zpracovaná ochrana 

obyvatelstva zákonem, přes padesátá a osmdesátá léta minulého století, kdy sice byla 

tato otázka řešena legislativním procesem a uvedením zákona do právního systému, 

ale došlo zde ke zpolitizování tehdejší ideologií, nemá současná demokratická 

společnost, žádnou silnou a především samostatnou právní normu, která by řešila 

oblast ochrany obyvatelstva v rámci celého vzdělávacího systému na základních 

školách. 

 Při zpracování tohoto dokumentu jsem se seznámil z mnoha dokumenty, které 

stále opakují nutnost vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Dokumenty, které 

stále hodnotí, doporučují, ukládají, oddalují a přesouvají úkoly. Dokumenty, které 

stále opakujícími frázemi hodnotí stav a možnosti, ukládají další úkoly, doporučují 

vytvářet komise, rady, týmy, skupiny … 

 Není zde žádný dokument vyšší právní síly, tedy zákon, který by celou otázku 

vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva jasně definoval. Jak již bylo zmíněno, je 

nutné, aby došlo k takové mimořádné události, který by donutila jednat a konat, tak 

jak tomu bylo v roce 1997?  
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