NÁRODNÍ DOMOBRANA
Národní domobrana je nezávislou, veřejně apolitickou a nadstranickou iniciativou občanů, jejíž
existence a konání je plně v souladu se zákony České republiky. Národní domobrana spoléhá na
občanskou odvahu, osobní iniciativu a systematickou práci rady, skupin a jednotlivých
domobranců.
Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy,
zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě,
že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat
svou činnost v souladu s přísahou a povinností, kterou jim ukládá zákon. Souběžným úkolem
Národní domobrany je bránit územní integritu a existenci České republiky v případě, že dojde k
závažnému selhání, paralýze nebo zhroucení státní moci a nebude možné jiným způsobem účinně
bránit její státní svrchovanost a suverenitu. V takových případech je morálním i ústavním právem
a povinností občanů čelit fyzickému ohrožení i rozpadu státu. V těchto situacích Národní
domobrana, v intencích zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, hodlá
asistovat jako druhá dobrovolná záloha Armády České republiky nebo jednat samostatně, na
základě vlastního uvážení.
Národní domobrana je založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství,
dobrovolnosti, neziskovosti a zákonnosti. Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických
elit a bezpečnostních složek, kterých jsme byli v naší novodobé historii mnohokráte svědky.
Národní domobrana vede občany k vlastenectví, brannosti a upevňuje jejich pouto k rodnému
místu.
Národní domobrana je iniciativou sdružující občany České republiky bez ohledu na rasovou a
etnickou příslušnost, pohlaví, věk a politické přesvědčení. Je iniciativou všech, které spojuje silný
pocit vlastenectví a povinnosti k domovině.

RADA NÁRODNÍ DOMOBRANY
Historicky první rada Národní domobrany (dále jen rada) byla ustavena dne 26. ledna 2016 v
Praze. Jejími představiteli se stali podplukovník v záloze MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a
poručík ve výslužbě PhDr. František Krejča.
Role rady Národní domobrany je reprezentační, informační, koordinační a motivační. Jednotliví
představitelé rady, rada jako celek a jí pověřené osoby usilují o získání podpory široké veřejnosti
pro myšlenku domobranectví a Národní domobranu jako takovou.
Rada komunikuje se zájemci o Národní domobranu z řad veřejnosti, s domobranci a skupinami
Národní domobrany. Za účelem získání široké podpory pro myšlenku domobranectví a Národní
domobranu rozvíjí kontakty se sdělovacími prostředky, vstupuje v jednání s politickými stranami,
hnutími, občanskými spolky, osobnostmi veřejného života, místními zastupitelstvy, orgány státní
správy, zákonodárnými sbory, Armádou, Aktivními zálohami, Policií České republiky a usiluje s
nimi o vzájemný dialog a rovnocenné partnerství.
Rada, společně s přizvanými odborníky na právo a bezpečnostní problematiku, připravuje znění
návrhu zákona o Národní domobraně a prostřednictvím zákonodárců usiluje o jeho předložení
Poslanecké sněmovně, jeho následné projednání a schválení. Rada veřejně podporuje schválení
občansky přívětivého zákona o závazném celostátním referendu, které představuje alternativní
způsob vyvolání zákonodárné procedury a následné schválení zákona o Národní domobraně a
mnoha dalších potřebných zákonů souvisejících s bezpečností a celkovou stabilitou České
republiky. Rada propaguje myšlenku domobranectví a Národní domobranu publikační a jinou
související činností.

S ohledem na momentální stav demokracie a občanských svobod v České republice a zákon č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, rada neposkytuje žádné detailní informace o
domobrancích a skupinách Národní domobrany s výjimkou situace, kdy jednotliví domobranci
nebo skupiny Národní domobrany se zveřejněním informací radě udělí svůj výslovný souhlas.
Informace, které rada poskytuje veřejnosti a sdělovacím prostředkům, mají většinou obecný
charakter.
Rada je po řádném uvážení oprávněna rozšířit své řady jednomyslným souhlasem, vyhodnotí-li
takový krok jako nezbytný a přínosný pro Národní domobranu. Iniciativa má vytvořeny
samoobnovné mechanismy, které zaručí okamžitou kontinuitu rady v případě, že z důvodů
způsobených třetími stranami nebo vyšší mocí nebude schopna vyvíjet činnost.

DOMOBRANCI NÁRODNÍ DOMOBRANY
Stavebními kameny Národní domobrany jsou domobranci. Domobrancem Národní domobrany se
může stát každý občan České republiky bez ohledu na svůj věk, který je ochoten a připraven
všemi prostředky bránit domovinu a souhlasí s obsahem Deklarace rady Národní domobrany. Na
důkaz svého odhodlání a pevné vůle je domobranec oprávněn na své uniformě nosit nášivku
Národní domobrany. Tento rukávový symbol je ztělesněním nepsané úmluvy mezi Národní
domobranou a domobrancem.
Domobranci mohou domobraneckou činnost vykonávat samostatně, pokud zatím nemohou
vytvořit skupinu nebo se do již existující skupiny zapojit. Domobranec by však měl skupinu
vytvořit nebo se do již existující skupiny zapojit ihned, jakmile to okolnosti dovolí.
Domobranec může být členem politické strany nebo hnutí. Domobranci v uniformě, skupiny
Národní domobrany, rada a Národní domobrana jako celek, však při své činnosti na veřejnosti
vystupují apoliticky a nadstranicky v tom smyslu, že nepropagují žádnou konkrétní politickou
stranu, hnutí nebo politicky činné osoby.
Domobranec je povinnen zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškodilo myšlenku
domobranectví a Národní domobrany. Ve styku s veřejností domobranec za všech okolností jedná
slušně a dobře reprezentuje svoji skupinu a Národní domobranu.
Být domobrancem Národní domobrany je věcí občanské cti, pevného charakteru a odvahy.
Domobranci Národní domobrany jsou v těchto neklidných a historicky přelomových dobách
průkopníky ušlechtilé myšlenky domobranectví a nesou na svých bedrech velkou odpovědnost za
obranu své domoviny a budoucí existenci státu. Jednomu každému z nich patří hluboká úcta
ostatních domobranců, rady, celé iniciativy a všech vlastenců České republiky.

SKUPINY NÁRODNÍ DOMOBRANY
Pilíři Národní domobrany jsou skupiny Národní domobrany (dále jen skupiny). Skupiny si
vytvářejí domobranci v místě svého bydliště na základě metodických doporučení rady. Skupinu
tvoří minimálně dva domobranci. Maximální počet domobranců ve skupině není omezen, pokud
tím není ovlivněna její funkčnost a akceschopnost.
Skupiny mohou mít neformální charakter a občané se v nich mohou volně sdružovat podle
zákona č. 83/1990 Sb. nebo mohou být formalizovány jako registrovaný spolek podle zákona č.
89/2012 Sb.. S přihlédnutím k momentálnímu neutěšenému stavu demokracie a právního
prostředí v České republice rada doporučuje, aby nově vytvářené skupiny domobrany vznikaly
jako neformální sdružení.

Uspořádání poměrů ve skupině je věcí domobranců. Domobranci se dobrovolně a v zájmu
společné věci podřizují přirozené autoritě vůdčí osobnosti skupiny nebo si kompetenční otázky
uspořádávají podle vzájemné dohody a vlastních podmínek. Obecně platí, že ve skupině musí
panovat kamarádský duch, obětavost a loajalita. Skupiny musejí být motivované, funkční a plně
akceschopné.

ČINNOST SKUPIN A JEJICH HLÍDEK
Činnost skupin, jejich hlídek a jednotlivých domobranců může být v tuto chvíli prováděna pouze
a zásadně beze zbraní. Tímto konstatováním nejsou nijak dotčena práva jednotlivých občanů
vyplývající ze zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu.
Vzhledem k tomu, že Národní domobrana je nezávislou iniciativou občanů a nemá žádnou
organizační strukturu, skupiny, které se k jejím myšlenkám přihlásí, jsou plně autonomní. Samy
se rozhodují, zda–li se budou řídit metodickými doporučeními rady nebo si náplň činnosti, její
rozsah, jakož i frekvenci komunikace s radou a ostatními skupinami, určí samy. Nejdůležitější
součástí činnosti skupin je pravidelný výcvik zvyšující fyzickou a mentální připravenost
domobranců. Při své činnosti se skupina řídí doporučeními a metodickými pokyny rady nebo
aplikuje vlastní osvědčené postupy. Forma výcviku je podřízena výsledku – zvyšování funkčnosti a
akceschopnosti skupiny. Skupiny navazují užitečné kontakty v rámci obce i mimo ni, dokonale
obec a její okolí zmapují, připraví krizové scénáře a plány postupu pro případ zhoršení místní i
celostátní bezpečnostní situace. Podle svého uvážení a svých možností se vybaví spolehlivými
radioelektronickými prostředky – vysílačkami, mobilními telefony, navigačními moduly GPS a
GLONASS a vhodnými prostředky osobní ochrany. Skupiny věnují zásadní pozornost zvyšování
fyzické připravenosti, pravidelně se pohybují v terénu a nocují v něm.
Pro plnění úkolů v obci a jejím okolí skupiny vytvářejí jednu nebo více hlídek. Hlídky mohou v
rámci výcviku operovat i proti sobě. Hlídky pozorují, získávají poznatky, vyhodnocují je a ukládají
pro pozdější použití. Snahou hlídky pohybující se mimo obecní nebo městskou zástavbu je vidět a
nebýt viděn. Hlídky jsou v pravidelném kontaktu mezi sebou a se skupinou prostřednictvím
vysílačky nebo mobilního telefonu. Dojde-li během hlídky ke kontaktu s podezřelými osobami
a/nebo je-li hlídka svědkem porušení zákona, stáhne se do bezpečné vzdálenosti, přivolá
bezpečnostní složky, které jsou zákonem určeny a oprávněny k řešení rizikových situací a
poskytne jim součinnost. Výjimkou je situace, kdy existuje zjevné nebezpečí z prodlení ohrožující
zdraví nebo život občanů. Pokud je některý z domobranců fyzicky napaden a není schopen se z
místa konfliktu bezpečně vzdálit, brání se účinně tak, jak mu umožňuje § 29 zákona č. 40/2009
Sb.
Skupiny se v rámci své obce a vždy po předchozí dohodě s orgány místní správy nebo PČR,
mohou podílet na zajišťování bezpečnosti veřejných akcí. Jejich hlavním posláním je však vlastní
výcvik a hlídková činnost v obci a jejím okolí. Skupiny mezi sebou rozvíjejí a udržují přátelské
vztahy a podle svého uvážení a se setkávají na akcích organizovaných radou nebo individuálně.
Požívání alkoholu v uniformě během činnosti skupiny nebo hlídky, natož v uniformě domobrance,
je nepřípustné. Domobranec chápe důležitost svého úkolu, umí se ovládat v každé situaci a
nenechá se vyprovokovat k neuváženému nebo protiprávnímu jednání.

VÝSTROJ NÁRODNÍ DOMOBRANY
Výstroj si domobranec pořizuje na vlastní náklady. Tvoří ji jednobarevná nebo maskovací
uniforma, pevná obuv, batoh, dalekohled, svítilna, mobilní telefon, vysílačka, modul
GPS/GLONASS, prostředky osobní ochrany a další výstrojní doplňky osobní volby. Platí, že v
rámci skupiny by měly být uniformy jednotné. Jednotícím výstrojním doplňkem skupin Národní
domobrany je rukávová a čepicová nášivka. Rada průběžně doporučuje některé konkrétní

výstrojní součásti, nechává však na úvaze a možnostech domobranců, jakou výstroj si zvolí.

SYMBOLIKA NÁRODNÍ DOMOBRANY
Symbolem Národní domobrany je lví hlava se zkříženými meči. Lev je odvěkým symbolem
českého státu, reprezentuje sílu a odvahu, je skutečným vládcem svého teritoria. Zkřížené meče
jsou tradičním bojovým symbolem a domobrancům připomínají nezbytnost neustálé připravenosti
k obraně domoviny.

KONTAKT
Občané, kteří se chtějí zapojit do již existující skupiny Národní domobrany nebo vytvořit skupinu
novou, nás mohou kontaktovat na níže uvedených webových stránkách. Spojíme je s dalšími
zájemci, již existujícími skupinami nebo jim navrhneme jiné vhodné řešení.

NÁRODNÍ DOMOBRANA
nezávislá iniciativa občanů
www.narodnidomobrana.cz
info@domobrana.org
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