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Mgr. Milan Bartůněk 
 
Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva a  příprava občanů k obraně státu 
v podmínkách obce s rozšířenou působností Černošice 
 

Anotace 
 
Studie se zabývá výchovou a vzděláváním na úseku ochrany obyvatelstva a přípravou občanů 
k obraně státu. Tato dvě témata, ač je každé z nich v působnosti jiného resortu a jsou 
strategicky a koncepčně popsána v rozdílných materiálech, mají mnoho společného a ve 
velké míře se v praxi prolínají. Po nezbytném teoretickém úvodu se v praktické části své 
studie zaměřím na specifické stránky v oblasti výchovy a vzdělávání na úseku ochrany 
obyvatelstva a přípravu občanů k obraně státu v prostředí mateřských a základních škol na 
území obce s rozšířenou působností Černošice. 
 
Klíčová slova 
 
Ochrana obyvatelstva, zapojení veřejnosti, obec s  rozšířenou působností Černošice. 
 
Summary 
 
The study deals with education and training in the field of population protection and the 
preparation of citizens for the defense of the state. These two topics, although each of them 
is within the competence of a different ministry and are strategically and conceptually 

described in different materials, have much in common and to a large extent intersect in 
practice. After the necessary theoretical introduction, in the practical  part of my study I will 
focus on specific aspects of education in the field of population protection and preparation 
of citizens for the defense of the state in the environment of kindergartens and primary 
schools in the municipality with extended powers Černošice. 
 
Keywords 
 
Protection of the population, public involvement, municipality with extended powers 
Černošice. 
 
 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2021, ročník IX., č. 3 (podzim) 
Mgr. Mi lan Bartůněk, Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva a  příprava občanů k obraně s tátu v podmínkách 

obce s  rozš ířenou působností Černoš ice (2021_C_08), ISSN 1805-5656 
 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

3 

TEORETICKÁ ČÁST 
 
Základní pojmy 
 
Základní pojmy vycházejí z vojenských strategických a koncepčních materiálů a  z termino-

logického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální 
bezpečnosti a plánování obrany státu vydaného Ministerstvem vnitra České republiky v roce 
2016. Jejich znalost je důležitá pro řádné pochopení následujícího textu.  
 

Aktivní záloha 
 
Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času 
se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní.  
 
Armáda České republiky 
 
Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky. Je určena k obraně 
státu proti vnějšímu vojenskému napadení. 
 
Bezpečnost 
 
Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným (i nenadálým) vnějším  
a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 
celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 

a chování v souladu s cílovostí. 
 
Branná povinnost 
 
Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (muže i ženy), plnit úkoly 
ozbrojených sil České republiky. Zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, 
vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené branným zákonem.  
 
Mimořádná služba 
 
Druh vojenské činné služby vykonávaný za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 
 
Mobilizace ozbrojených sil České republiky  
 
Aktivace všech sil a prostředků ozbrojených sil při obraně vlastního území České republiky  
a blízkého území spojenců. Jde o jedno z opatření přechodu z mírového na válečný stav.  
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Severoatlantická aliance 
 
Základním posláním Severoatlantické aliance je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho 
členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty Organizace 
spojených národů. 
 
Nevojenské použití Armády České republiky  
 
Armádu České republiky lze použít k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných 
závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní 
prostředí nebo k likvidaci následků pohromy. 
 
Obrana státu 

 
Souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního 
státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením.  
 
Ozbrojené síly České republiky 
 
K zajišťování své bezpečnosti vytváří Česká republika ozbrojené síly, které se člení na 
armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Základním úkolem 
ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu 
napadení. 
 

Povinná záloha ozbrojených sil České republiky  
 
V povinné záloze jsou vojáci, kteří mají brannou povinnost a kteří byli vyřazeni z aktivní 
zálohy, kterým zanikl služební poměr vojáka z povolání, kteří byli propuštěni z výkonu 
mimořádné služby a vojáci, kteří byli odvedeni při odvodním řízení za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu před povoláním k výkonu mimořádné služby. 
 
Válečný konflikt 
 
Otevřený ozbrojený konflikt vyhlášený mezi dvěma státy nebo společenskými komunitami, 
který se projevuje přerušením normálních politických a diplomatických aktivit mezi oběma 
stranami, případně mobilizací všech jejich dostupných zdrojů. 
 
Válečný stav 
 
Parlament může vyhlásit válečný stav, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit 
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Vyhlašuje se na území 
celého státu, doba jeho trvání není omezena. 
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Voják v záloze 
 
Vojákem v záloze je občan, který má brannou povinnost a je zařazen v aktivní nebo povinné 
záloze ozbrojených sil. 
 

Voják z povolání 
 
Vojákem z povolání je občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. 
Voják je ve služebním poměru k České republice. 
 
Vojenská činná služba 
 
Mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav vojenská činná služba zahrnuje službu 
vojáka z povolání, vojenské cvičení a výjimečné vojenské cvičení. 
 
Vojenské cvičení 
 
Druh vojenské činné služby, k jejímuž výkonu jsou povoláváni vojáci v záloze. Slouží 
k přípravě vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil. 
 
Výjimečné vojenské cvičení 
 
Druh vojenské činné služby, k jejímuž výkonu jsou povoláváni vojáci v záloze, pokud to 
vyžadují záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích 
ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty. 
 
Záloha ozbrojených sil 
 
Je vytvořena pro doplňování ozbrojených sil z vojáků v záloze. Skládá se z povinné a z aktivní 
zálohy. Vojenskou činnou službu mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav vykonávají 
vojáci v záloze formou vojenských cvičení a výjimečných vojenských cvičení.  
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Vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva 
 
Martínek (2003, str. 10) doslova uvádí: „Aby společnost dokázala úspěšně vzdorovat 
nástrahám života, které mohou přijít nečekaně a ohrožovat naše zdraví, životy, majetek 
a životní prostředí, musí mít vytvořeno odpovídající právní prostředí, vytvořený účinný 
záchranný systém, odborně připravené záchranáře a řídící pracovníky, mít k dispozici moderní 

a účinnou techniku, vyvíjet účinnou přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci 

při vzniku mimořádných událostí“. Ochrana obyvatelstva je podle ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky součástí základních povinností státu, které 
jsou vymezeny jako zajištění svrchovanosti a územní celistvosti státu a ochrana jeho 
demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. Obsahové zaměření 
a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
vychází ze současných legislativních norem a z potřeby dosažení znalostí a dovedností 
obyvatelstva k jeho chování při vzniku mimořádných událostí. Zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému v § 25 odst. 1 uvádí, že fyzická osoba pobývající na 
území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany 
obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných 
událostech. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení v § 31 odst. 1 uvádí, že fyzická osoba 
pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných 
krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku. Povinnost poskytovat výše 
uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně výchovné činnosti na úsecích 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena jednotlivým subjektům integrovaného 
záchranného systému a krizového řízení. 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy zajišťuje připravenost 
správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, 
provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly plní hasičský 
záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále „seznamuje ostatní obce, 
právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s  charakterem možného ohrožení 
obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi“. 
 
Obec seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 
s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení a dále v samostatné 
působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnos t. 
 
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 a seznamuje právnické a fyzické osoby s  charakterem 
možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.  
 
Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu 
konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu , je tato povinna zajistit vůči 
svým zaměstnancům informování o hrozících mimořádných událostech a  plánovaných 
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opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, 
organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci. 
 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na 
úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 
se podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné 
činnosti mezi občany a mládeží. 
 
Obsah a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva se doporučuje směřovat k tomu, aby se občanovi umožnil přístup k informacím 
a přípravě na mimořádné události. 
 
Mezi takové aktivity na úrovni obcí lze zařadit například: 
 
● metodickou pomoc při zajišťování požární ochrany poskytovaná osobami pověřenými 

obcí pro fyzické osoby nebo právnické osoby, 
● zveřejňování nabídky v místním rozhlasu, na úřední desce apod., 
● dny otevřených dveří v objektech Hasičského záchranného sboru kraje, sborů 

dobrovolných hasičů obcí, Policie České republiky, obecních a městských policií, 
● názorná propagace na úředních deskách obce, 
● propagace hasičů při akcích pořádaných obcí, 
● spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky při zajišťování preventivně 

výchovné činnosti, 
● soutěže v požárním sportu, výtvarné apod., 
● výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče, 
● celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,  
● propagační materiály s tematikou požární ochrany a ochrany obyvatelstva za mimo-

řádných událostí, 
● podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit 

veřejnost, 
● přednášky, besedy, instruktáže zaměřené k charakteru možného ohrožení obyvatel obce, 

k připraveným opatřením k zabezpečení ochrany obyvatelstva, jejího života, zdraví  
a majetku. Zvláštní pozornost věnovat občanům sluchově, zrakově a  tělesně postiženým. 

 
Obsah, dle možných ohrožení obce, je vhodné zaměřit na následující problematiku: 
 
● zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádných událostí v okolí bydliště a  pracoviště, kde 

může dojít k ohrožení životů, zdraví a majetku; jiné možné zdroje vzniku mimořádných 
událostí, 

● opatření, která jsou připravena k záchraně životů, zdraví a majetku v případě vzniku 
mimořádných událostí, 

● varovný signál „Všeobecná výstraha“ k upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událost a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení, 

● využívání telefonních čísel tísňového volání (112, 150, 155, 156, 158), 
● poskytování první pomoci zraněným osobám, 
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● chování při vyhlášení evakuace (obsah evakuačního zavazadla, zásady opuštění bytu),  
● místo, kde mohou obyvatelé obce obdržet další informace o rizicích vzniku mimořádné 

události a připravených opatřeních, 
● možnosti a způsoby ukrytí při vzniku mimořádných událostí (improvizované ukrytí), 
● chování při úniku nebezpečné látky do životního prostředí, 
● příprava a použití prostředků improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích orgánů při 

úniku nebezpečných látek do životního prostředí, 
● provádění částečné dekontaminace, 
● chování při vzniku, v průběhu a po skončení povodní, 
● chování při hrozbě použití výbušnin, nálezu podezřelého předmětu, obdržení podezřelé 

zásilky, 
● chování při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní,  
● chování v případě vyhlášení epidemiologických a epizootických opatření, 
● používání přenosných hasicích přístrojů, jednoduchých hasebních prostředků a  způsoby 

hašení malých požárů. 
 
Jak uvádí Martínek (2003) je úkolem vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva seznámit žáky 
se základními pojmy, s druhy a příklady mimořádných událostí, stručně je informovat 
o úkolech a opatřeních vyplývajících z nové právní úpravy v oblasti ochrany obyvatelstva  
v České republice a ukázat na aktivní roli člověka k sebeochraně a vzájemné pomoci při 
překonání hrozících nebo nastalých mimořádných událostí. 
 
Příprava občanů k obraně státu 
 

Podle Gerháta (2018, str. 17) je jedním ze základních předpokladů rozvoje země a zvyšování 
prosperity obyvatel zajištění bezpečnosti. Dále autor svou myšlenku rozvádí až do 
konstatování, že bezpečnost, svoboda a prosperita jsou spojenými nádobami, přičemž svůj 
díl odpovědnosti za tuto rovnováhu nesou kromě institucí státní správy a  územní 
samosprávy také samotní občané. Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je dobrovolná  
a má charakter vzdělávání. Zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní 
ochraně, zájmovou činnost s  technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva  
k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené se zabezpečením přípravy k obraně 
státu. Jedná se o nedílnou součást plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů 
k obraně státu charakter vzdělávání a provádí se na základních a středních školách. Přípravou 
občanů k obraně státu se rozumí i příprava vojáků k obraně České republiky prováděná  
v míru na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti podle zákona číslo 
585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Po vyhlášení stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu se příprava občanů k obraně státu stává povinnou pro 
všechny občany České republiky. Nejedná se však o brannou povinnost, která je řešena 
branným zákonem a vztahuje se na všechny občany České republiky ve věku od 18 do 60 let. 
Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České 
republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním  
z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé 
společnosti. Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, 
spolky, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého účelu a poslání 
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v součinnosti s územními samosprávnými celky. Protože má POKOS charakter vzdělávání, 
spolupracuje Ministerstvo obrany na obsahu vzdělávání s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Systémově je tato oblast řešena na základě Koncepce přípravy občanů 
k obraně státu aktuálně na roky 2019–2024. V současném právním řádu je příprava občanů  
k obraně státu řešena zákonem číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
Po zrušení povinné vojenské služby nemá většina občanů znalosti, schopnosti, dovednosti 
a návyky využitelné ve vojenské krizové situaci. Příprava může u různých cílových skupin 
probíhat různou formou, zejména prostřednictvím přednášek, besed, školení, soutěží, 
činností branných subjektů, prezentačními akcemi pro veřejnost apod. Obrana státu není jen 
občanskou povinností, ale také morálním závazkem. Vysoce efektivním naplněním tohoto 
závazku je například dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, v rámci kterého se 
občané na vojenskou krizovou situaci spojenou s vnějším napadením mohou připravovat tím, 
že se stanou vojáky z povolání, vojáky v aktivní záloze nebo že dobrovolně absolvují vojenská 
cvičení. Důležitým faktorem správného fungování systému obrany státu je vytváření 
příležitostí pro přípravu občanů na plnění povinností v rámci obranných aktivit a posilování 
jejich pozitivní motivace k plnění těchto povinností. Tato činnost může být v míru prováděna 
v rámci státem podporované spolkové činnosti. 
 
Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
 
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání  
a rámcové vzdělávací programy (RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční 
vzdělávání jako celek. Rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro 
jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Národní program 
vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné 
dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Problematika obrany 
státu byla zapracována do závazného rámce pro vzdělávání na základních a středních 
školách. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk  
a jeho svět“ a „Člověk a společnost“. Materiál obsahuje rozložení učiva pro 1. a 2. stupeň 
základních škol včetně očekávaných výstupů, doporučené formy a metody výuky, přehled 
základních pojmů a podklady pro výuku. Návrhy cílů, očekávaných výstupů a učiva jsou 
pouze doporučené. Žáci a studenti by v rámci vzdělávání a výchovy měli získat základní 
informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vyplývajících  
z členství České republiky v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských 
organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil České republiky při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí  
s povinnostmi, které jim, jako občanům České republiky ve vztahu k obraně státu vyplývají ze 
zákonů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST  
 
V praktické části studie se zaměřím na představení vzdělávacích aktivit jak na úrovni 
celostátní, tak na území středočeského kraje, zejména ve vztahu k předškolní a školní 
mládeži. V kapitole věnované obci s  rozšířenou působností Černošice uvedu konkrétní 
mateřské a základní školy a vzdělávací programy, které ve své praxi používají. 
 
Činnost Ministerstva obrany České republiky  
 

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky vydala v roce 2018 již 
ve svém druhém vydání Příručku pro učitele základních a středních škol. Publikace je určena 
učitelům základních a středních škol jako zdroj základních informací o tématech souvisejících 
se zajišťováním obrany státu. Je chápána jako teoretický rámec, přispívající k pochopení 
zásadních zákonitostí a opatření obrany státu, uvedených v platných právních předpisech. 
Příručka je tematicky členěna podle výstupů z učení stanovených rámcovými vzdělávacími 
programy pro základní a střední vzdělávání tak, aby učitelům usnadnila orientaci v základních 
otázkách obrany státu a poskytla jim výchozí informace pro jejich přípravu na jednotlivé 
vyučovací hodiny. V závěru příručky je k dispozici ucelený soubor otázek ve formě testu, 
využitelný při práci s interaktivní tabulí nebo při písemném přezkušování znalostí. K doplnění 
a zatraktivnění výuky probíhají na vybraných základních a středních školách prezentační 
akce, pořádané odborem komunikace Ministerstva obrany v součinnosti s jednotlivými 
organizačními celky resortu. Přestože primárním cílem těchto akcí je zábavnou a interaktivní 
formou představit ozbrojené síly a Armádu České republiky, informovat o jejich poslání, 
současné činnosti, výcviku, výstroji či výzbroji, je toto úsilí rovněž chápáno jako cesta, kterou 

je možné žákům i pedagogům předávat i méně známé informace, ke kterým by se jinak 
nedostali (např. branná povinnost, činná služba apod.). Školy mají o pořádání prezentací  
s vazbou na POKOS mimořádný zájem, kapacity organizačních celků resortu jsou však 
omezené a neumožňují častější zapojení. O prezentace na školách je proto potřeba žádat 
s dostatečným předstihem. Zprostředkování besed s válečnými veterány, příslušníky Armády 
České republiky nebo zajištění exkurzí u vojenských útvarů je možné řešit s příslušnými 
Krajskými vojenskými velitelstvími. Další formou zábavného vzdělávání v oblasti POKOS je ze 
strany Ministerstva obrany České republiky například pořádání vědomostních a kreativních 
soutěží, ať už příležitostně nebo v dlouhodobém formátu, využívání moderních technologií  
a nástrojů a populárních karetních či deskových her s motivy dané problematiky.  
 
Dotační programy 
 
Ministerstvo obrany České republiky podporuje oblast přípravy občanů k obraně státu 
vypsáním několika dotačních programů. V roce 2020 byly vypsány dva dotační programy.  
 
Dotační program č. 5 – Příprava občanů k obraně státu  
 
Cílem programu je zajistit informovanost o povinnostech občanů k obraně státu u žáků 
základních škol a studentů středních škol, zajistit u této cílové skupiny rozvoj znalostí, 
dovedností a návyků týkajících se branně bezpečnostní problematiky, upevňování mravních 
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a morálních vlastností potřebných k obraně státu a zajistit podporu mimoškolních aktivit 
spojených s branností. Program se realizuje prostřednictvím projektů organizací, které slouží 
ke sdílení informací o zásadách a povinnostech občanů při zajišťování obrany státu:  
 
● organizace besed, přednášek, výstav, tematických a projektových dnů a ukázek pro žáky 

základních škol a studenty středních škol, 
● organizace praktických cvičení, táborů pro děti a mládež, pobytů v přírodě a  dalších 

mimoškolních aktivit zaměřených výhradně na problematiku brannosti, 
● organizace herních a soutěžních aktivit pro děti a mládež spojených s branností.  
 
Maximální výše dotace činí 100 000 Kč. Dotace jsou určeny: 
 
● spolkům, 
● nadacím, 
● nadačním fondům, 
● ústavům, 
● obecně prospěšným společnostem, 
 církevním právnickým osobám. 
 
Dotační program č. 7 – Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva 
 
Cílem dotačního programu je napomáhat k získávání branně sportovních a technických 
dovedností a návyků obyvatelstva, podporovat rozvoj jeho fyzické kondice, sebeovládání, 
mentálního zdraví a zdravého způsobu života, a to prostřednictvím branně-bezpečnostních 
sportů a sportovně technické činnosti. Vytvářet podmínky k rychlému zapojení populace do 
řešení vojenských krizových situací a zvyšovat vědomí její odpovědnosti za obranu České 
republiky. Brannými sporty a sportovně technickými činnostmi procvičovat a ověřovat 
připravenost občanů k řešení krizových situací. Program se realizuje prostřednictvím 
projektů organizací, které slouží k napomáhání získávání dovedností a návyků populace 
využitelných při obraně státu i v jiných krizových situacích, k rozvoji specifických schopnos tí, 
využitelných po vyhlášení stavu ohrožení státu a ke zvyšování fyzické zdatnosti a odolnosti 
obyvatelstva a to například sebeobrany, střeleckých sportů, orientace v terénu, práce  
s mapou, radioamatérství, parašutizmu, potápění, kynologie, leteckých sportů a motorizmu 
(řidičské dovednosti i technické aspekty). 
 
Maximální výše dotace činí 120 000 Kč. Dotace jsou určeny: 
 
● spolkům, 
● nadacím, 
● nadačním fondům, 
● ústavům, 
● obecně prospěšným společnostem, 
● církevním právnickým osobám. 
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Činnost Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky vydal již v roce 2003 Příručku pro učitele základních 
a speciálních škol. Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků 
živelních pohrom a dalších mimořádných událostí. V publikaci jsou uvedeny informace  
o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření  
a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a  způsoby jeho hašení, druhy 
hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při 
mimořádné události až po základní témata první pomoci a  zdravovědy. Příručka je 
dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a  její výklad přiměřeně časovým 
možnostem výuky i věku dětí. V roce 2005 pak následovala příručka pro učitele středních 
škol Výchova a prevence v oblasti požární ochrany, kde byly způsoby výkladu přizpůsobeny 
mládeži na úrovni středního školství. 
 

Hasičský záchranný sbor ve Středočeském kraji 
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se v rámci preventivně výchovné činnosti se 
zaměřujeme na výchovu dětí a vzdělávání obyvatelstva v oblasti požární ochrany a  ochrany 
obyvatelstva. Cílem preventivně výchovné činnosti je předat dětem a  občanům znalosti  
z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, aby byli schopni předcházet nebo účinně 
reagovat na vzniklé mimořádné události. Preventivně výchovná činnost v kraji je realizována 
krajským koordinátorem, koordinátory územních odborů, odborníky Hasičského 
záchranného sboru kraje, skupinou dobrovolníků z řad jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH). V následujících kapitolách představím dva preventivně výchovné programy. 
 
HASÍK.CZ 
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se od roku 2010 připojil k celorepublikovému 
preventivně výchovnému programu v oblasti požární ochrany a  ochrany obyvatelstva  
HASÍK. CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který je 
akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky osvědčením pod 
č. j 49 437/2012-201-913. V této souvislosti spolupracuje Hasičský záchranný sbor České 
republiky i s instruktory programu HASÍK CZ. Program HASÍK CZ vznikl v roce 1996 na stanici 
Hasičského záchranného sboru Bruntál (nyní Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje, územní odbor Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na školách  
a tvorba metodiky práce s dětmi, po roce 1998 byl program postupně šířen v bruntálském 
regionu a následně po celé České republice, kdy od roku 2000 je oficiálním realizátorem 
občanské sdružení Citadela Bruntál. V případě zájmu základní školy může být začleněn 
program HASÍK.CZ do preventivního programu školy. 
 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 
 

Ve Středočeském kraji jsou dvě speciálně vytvořená vzdělávací centra pro děti i dospělé, 
která umožňují provádět pedagogiku volného času (PVČ) interaktivně. První bylo 
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vybudované ve Slaném a druhé v Kolíně. Dětské vzdělávací centrum ve městě Slaný vzniklo 
roku 2014 jako první vzdělávací centrum preventivně výchovné činnosti ve Středočeském 
kraji v prostorách na stanici Slaný Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. 
Vzdělávací centrum slouží pro výuku dětí a mládeže, seniorů, členů dobrovolných hasičů, 
městské policie, Českého červeného kříže nebo starostů. Interaktivní vzdělávací centrum 
Kolín je v provozu od roku 2017 na stanici Kolín Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje. Jedná se o dvě výukové místnosti, jedna pro děti z mateřských škol 
a prvního stupně základních škol a druhá pro starší děti a dospělé. V těchto prostorách je 
využíván video projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem 
Ochrana člověka za mimořádných událostí, (OČMU, někdy také Ochrana člověka za běžných 
rizik a mimořádných událostí). Na celém projektu se podílí realizační tým, který je z převážné 
většiny tvořen příslušníky z úseku prevence. Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom 
místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a  středních 
školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci 
Hasičského záchranného sboru České republiky a nestátní neziskové organizace Centrum pro 
bezpečný stát. 
 

Situace v obci s rozšířenou působností Černošice 
 
V rámci zpracování informace pro Ministerstvo obrany České republiky při plnění úkolů 
obrany v rámci obce s rozšířenou působností Černošice byly osloveny mateřské a základní 
školy s dotazem na plnění povinností stanovených v oblasti vzdělávání na úseku ochrany 
obyvatelstva a přípravy občanů k obraně státu. Osloveno bylo celkem 28 mateřských školek 
a 19 základních škol na území obce s rozšířenou působností Černošice. Stručné výsledky jsou 
prezentovány v následujících odstavcích. 
 
Mateřská škola a Základní škola Všenory  se zúčastňuje exkurze na stanici Hasičského 
záchranného sboru Řevnice, kde jsou žáci zapojeni do programu HELPÍK. Žáci se zúčastňují 
zdravotnických soutěží pořádaných červeným křížem. 
 
Mateřská škola Barevný ostrov Černošice a Mateřská škola Černošice – Topolská pořádají 
aktivity v rámci projektu HASÍK, pravidelně pořádá besedu s  příslušníky složek integrovaného 
záchranného systému, kurz první pomoci a návštěvu profesionálních záchranářů. V  rámci 
besedy jsou děti příslušníky Policie České republiky poučovány o chování v kritických 
situacích, o prevenci kriminality a na dopravním hřišti v Radotíně si procvičují BESIP. V rámci 
kurzu si děti mohou prohlédnout sanitní vůz a vyzkoušet si přístroje a pomůcky záchranářů. 
Ve spolupráci s jednotkou sboru dobrovolných hasičů byla ve školkách provedena cvičná 
evakuace, nácvik chování při požáru a ukázka záchrany osob z hořícího objektu. Na místní 
zbrojnici dobrovolných hasičů byla dětem předvedena technika, vybavení a pomůcky.  
 
Mateřská škola Davle se mimo výše uvedené aktivity pravidelně účastní výtvarných soutěží 
pořádaných okresním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a účastní se projektu 
HASÍK. 
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Mateřská škola Dobrovíz zajistila v rámci dne dětí přítomnost hasičů a strážníků obecní 
policie se služebními vozidly a veškerým vybavením. V rámci ukázek techniky, výzbroje 
a pomůcek měly děti možnost si některé prvky osahat a vyzkoušet. 
 
Mateřská škola Hostivice každoročně pořádá den s  Hasičským záchranným sborem  

a městskou policií, Předškolní děti navštěvují vojenský útvar ve Břvích (314. centrum 
výstrahy proti zbraním hromadného ničení). V rámci ukázek a besed se žáci seznamují 
s technikou a úkoly těchto složek. V rámci dne s Hasičským záchranným sborem probíhá 
nácvik evakuace budovy školy. 
 
Mateřská škola Jinočany zorganizovala besedu s příslušníky Policie České republiky a ve 
spolupráci se strážníky městské policie se zúčastnila preventivního programu s  názvem 
„Medvídek Brumla“. Zdravotní personál záchranné služby ve škole předvedl zásady 
poskytování první pomoci. 
 
Mateřská škola Kosoř pro své žáky pořádá každoroční setkání s  hasiči, policisty 
a zdravotníky. Součástí setkání jsou, kromě teoretických přednášek, také praktické ukázky 
hašení, poskytování první pomoci, zatýkaní nebezpečného pachatele, slaňování, používání 
speciální techniky (hydraulické kleště, protichemický oblek, a podobně). 
 
Mateřská škola Libčice nad Vltavou pořádá každoročně den s hasiči, policií a záchranáři. Žáci 
mají možnost prohlédnout si techniku a vybavení. V rámci ukázek policejní techniky měli 
možnost vyzkoušet si prakticky snímání otisků prstů, obléci se do protiúderových ochranných 
obleků a vystřelit si cvičnou munici z některých zbraní. 
 
Mateřská škola Libeň pro své žáky připravila ve spolupráci s  Policií České republiky 
preventivní program stíny protidrogové problematiky, prevence obecné kriminality a BESIP. 
 
Mateřská škola Mníšek pod Brdy uspořádalo ve spolupráci s  Hasičským záchranným sborem 
a městskou policií cvičnou evakuaci celé budovy školy. Žáci poté měli možnost prohlédnout 
si techniku složek integrovaného záchranného systému a besedovat s jednotlivými 
příslušníky. V rámci teoretické přípravy v učebnách byli žáci formou přednášky seznámeni 
s kybernetickou bezpečností a nebezpečím na Internetu a  sociálních sítích.  
 
Mateřská škola Okrouhlo pořádá besedy s příslušníky Policie České republiky a exkurzi na 
stanici Hasičského záchranného sboru Jílové u Prahy. Součástí je ukázka techniky, výzbroje  
a teoretická přednáška na téma požární prevence. 
 
Mateřská škola Roztoky organizuje ve spolupráci s příslušníky stanice Hasičského 
záchranného sboru Roztoky půldenní exkurzi s  přehlídkou techniky, vybavení a pomůcek. 
Součástí je také teoretická přednáška na téma požární prevence. 
 
Mateřská škola Štěchovice pravidelně pořádá, ve spolupráci se sociální a kulturní komisí 
městyse Štěchovice, Den integrovaného záchranného systému pro žáky mateřských  
a základních škol Štěchovice a Hradištko, Akce je přístupná pro veřejnost. V  rámci akce složky 
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integrovaného záchranného systému, včetně poříčního oddílu Policie České republiky  
a psovodů, provádějí ukázky techniky a zákroků. V rámci toho probíhá beseda na téma 
prevence kriminality, BESIP, požární ochrana atd. 
 
Mateřská škola Vrané nad Vltavou  pořádá každoročně cvičení evakuace objektu školy 
s nácvikem chování při požáru ve spolupráci s  dobrovolnými hasiči. V rámci akce „Ošetři si 
svého medvídka“ byly do školky pozvány studentky lékařské fakulty a na místě předvedly 
zásady poskytování první pomoci. 
 

Základní škola a Mateřská škola Zvole pořádá každoročně nácvik evakuace objektu školy se 
simulací skutečného ohrožení. Poté následuje podrobná ukázka techniky Hasičského 
záchranného sboru. Škola dlouhodobě pořádá kroužek zdravovědy. S možnými druhy 
ohrožení a způsobem volání na tísňové linky jsou žáci seznamováni od 1. třídy v prvouce, 

školní družině a zájmových kroužcích. 
 
Základní škola Černošice zapojuje své žáky do 5. tříd do přípravy a následně do oblastního, 
krajského i celostátního kola zdravotnické soutěže HELPÍK. V rámci praktického výcviku BESIP 
absolvují žáci výuku na dopravním hřišti v Radotíně. Ve spolupráci s  místními dobrovolnými 
hasiči mají žáci možnost prohlédnout si techniku a vyzkoušet si některé prvky výzbroje  
a výstroje.  
 
Základní škola Jesenice každý rok zajišťuje týden sportu a brannosti. V rámci toho jsou žáci 
od 3. do 9. ročníku seznamováni se záchrannou lidských životů, zdravotnickou přípravou 
a přípravou k sebeobraně. V rámci branných dnů jsou organizována setkání s  příslušníky 
složek IZS, v rámci kterých probíhá odborný výklad. Škole se zúčastní projektu STOP násilí na 
školách a prevence kriminality. 
 
Základní škola Jinočany s místními dobrovolnými hasiči připravila pro své žáky ukázku 
techniky, výzbroje a výstroje. Součástí byla i ukázka poskytování první pomoci a hasební 
zásah na zinscenovaném požáru.  
 
Základní škola Průhonice pořádá besedu prevence kriminality a BESIP. V praktické části pak 
mají žáci možnost využít dopravní hřiště. Několikrát ročně probíhá evakuační cvičení 
a následnou besedou a ukázkou techniky a praktickým použitím hasicích přístrojů.  
 
Základní škola Roztoky pořádá požární cvičení spojené s  evakuací budovy a ukázkou 
záchrany osob z hořícího objektu. Cvičení bylo spojeno s  tématy zdravovědy a zásadami 
poskytování první pomoci pod vedením zdravotníků záchranné služby. Škola v minulosti 
pořádala branné dny spojené s návštěvou Muzea civilní obrany Ústí nad Labem.1 
 

                                                 
1
 Muzeum civilní obrany pořádalo branné dny pro žáky zdarma. Akce byla financována z  projektu Evropské 

unie. Součástí byla prohlídka krytu Civilní ochrany s  průvodcem, nácvik evakuace s  ukázkou evakuačního 
zavazadla, střelba z dlouhých airsoftových zbraní, manipulace s  plynovou maskou, poskytování první pomoci. 
Muzeum civilní obrany z ekonomických důvodů v roce 2020 ukončilo svou činnost v oblasti vzdělávacích 
projektů pro základní a střední školy. Proto již bohužel branné dny neorganizuje. 
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Základní škola Tuchoměřice pravidelně organizuje exkurzi na stanici Hasičského 
záchranného sboru Kladno s odborným výkladem a ukázkou techniky. Škola také 
zorganizovala jednodenní projekt na téma poskytování první pomoci pod odborným 
vedením zdravotní sestry. 
 

ZÁVĚR 
 
Studie ve své praktické části představila konkrétní vzdělávací aktivity se zaměřením na 
specifika vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a POKOS ve vybraných mateřských  
a základních školách na území obce s  rozšířenou působností Černošice. Z pohledu plnění 
úkolů preventivně vzdělávací činnosti nebyly u žádné z oslovených škol shledány závady. 
Z bližšího kontaktu s pedagogickými pracovníky vyplynulo, že žáky uvedené vzdělávací 
aktivity vesměs baví a jsou jakýmsi zpestřením běžné každodenní teoretické výuky. Nad 
rámec svých zákonem stanovených povinností v oblasti přípravy občanů se vzdělávacích akcí 
zúčastní v hojné míře i zdravotnická záchranná služba, pobočky Českého červeného kříže  
a strážníci obecních a městských policií a mnohdy i řada dobrovolníků z řad rodičů, 
pracovníků obcí či jen nadšené veřejnosti. Na celostátní úrovni pak Bezpečnostní rada státu 
pravidelně na svém jednání projednává Zprávu o stavu ochrany obyvatelstva v České 
republice, která hodnotí za uplynulé tříleté období vybrané mimořádné události a krizové 
situace, závěry z cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného 
systému a činnost orgánů veřejné správy z pohledu ochrany obyvatelstva. Zároveň obsahuje 
také vyhodnocení plnění Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení. 
 

 
Ilustrace: Dráček Hasík a dračice Hasilka.2 
 

                                                 
2
 Hasík.cz. http://www.hasik.cz 



Ochrana & Bezpečnost – 2021, ročník IX., č. 3 (podzim) 
Mgr. Mi lan Bartůněk, Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva a  příprava občanů k obraně s tátu v podmínkách 

obce s  rozš ířenou působností Černoš ice (2021_C_08), ISSN 1805-5656 
 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

17 

Tištěné dokumenty a  právní předpisy 
 
GERHÁT, Ivan. Příprava občanů k obraně státu: příručka pro učitele základních a středních 
škol. 2. vydání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav 
Praha, 2018. ISBN 978-80-7278-728-9. 

 
MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele 
základních a středních škol. 2. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, 2003. ISBN 80-86640-08-6. 

 
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
 
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona 300/2000 Sb. 
 
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění. 
 
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v platném znění. 
 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění. 
 
Zákon č. 585/2004 Sb., o obranné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném 
znění. 
 
Elektronické dokumenty 

 
Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Praha 2015. 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf 
 
Bílá kniha o obraně České republiky. Ministerstvo obrany České republiky. Praha 2011. 
http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/ceske-dokumenty-46088/ 
 
Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. Ministerstvo obrany České 
republiky. Praha 2013. http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/ceske-
dokumenty-46088/ 
 
Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky. Ministerstvo obrany České republiky. 
Praha 2013. http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/ceske-dokumenty-46088/ 
 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Hasičský záchranný 
sbor České republiky. Praha 2018. http://www.hzscr.cz/soubor/koncepce-oo-2020-2030-
pdf.aspx 
 
Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019–2024. Ministerstvo obrany České republiky. 

Praha 2019. http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/ceske-dokumenty-46088/ 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2021, ročník IX., č. 3 (podzim) 
Mgr. Mi lan Bartůněk, Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva a  příprava občanů k obraně s tátu v podmínkách 

obce s  rozš ířenou působností Černoš ice (2021_C_08), ISSN 1805-5656 
 

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

18 

Obranná strategie České republiky. Ministerstvo obrany České republiky. Praha 2017. 
http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/ceske-dokumenty-46088/ 
 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Praha 2018. http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-

vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1 
 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Praha 2017. https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ucebni-

dokumenty 
 


	Mgr. Milan Bartůněk
	Keywords
	TEORETICKÁ ČÁST
	Základní pojmy
	Příprava občanů k obraně státu
	Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
	PRAKTICKÁ ČÁST
	Činnost Ministerstva obrany České republiky
	Dotační programy
	Dotační program č. 5 – Příprava občanů k obraně státu
	Dotační program č. 7 – Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva


	Činnost Hasičského záchranného sboru České republiky
	Hasičský záchranný sbor ve Středočeském kraji
	HASÍK.CZ
	Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí


	Situace v obci s rozšířenou působností Černošice
	ZÁVĚR



