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Anotace 

RICHTER, Martin. Zásobování potravinami při krizových situacích. [ Bakalářská práce]. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2013. 44 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou nouzového zásobování potravinami při krizových 

situacích. Je zaměřena na „speciální stravovaní“, určené pro osoby trpící některou z 

potravinových alergií, nebo dalších onemocnění vyžadujících dodržování diety eliminující 

některou ze složek potravin. V úvodní části je zpracován současný stav dané problematiky. 

Následně jsou analyzovány ohrožující potravinové alergie a onemocnění. V závěru práce je 

prezentován návrh potravinového balíčku a soubor opatření vhodných k řešení dané 

problematiky.  
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RICHTER, Martin. Food supply in Crisis Situations. [ Bachelor thesis]. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technical Univerzity Ostrava, Faculty of safety engineering, 2013. 44 p.  

This bachelor thesis is focused on the emergency food supply during the crisis situations. Main 

focus is on the special food for people suffering from the food allergies or from other diseases 

requiring diet which eliminates some of the food ingredients. First part of the thesis describes the 

current state of the topic. An analysis of the possible food allergies and diseases is performed 

afterwards. In conclusion a recommendation for food package and for appropriate set of 

measures to resolve this matter is presented.  
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Úvod 

„Jím proto, abych žil….“ to je část Sokratova výroku, který platil před tisíci lety stejně, jako 

platí dnes.  Je pravdou, že bez potravy se lidské tělo obejde podstatně déle než bez vody. 

Pokud má lidský organismus dobře fungovat je pravidelný přísun energetické  a zdravé stravy 

nezbytný. A to jak za běžného života, tak i v případě krizových situací, jakými jsou třeba 

válka či mimořádné události velkého rozsahu. 

Již od středověku bylo proto snahou aristokracie chránit v době ohrožení civilní obyvatelstvo 

před možnými riziky, v tehdejší době hlavně vojenskými, evakuací obyvatelstva za opevnění 

hradů a měst, kde jim byla poskytnuta ochrana a podmínky k přežití. Tato snaha se táhla 

celými dějinami lidské společnosti. Nevyhnula se ani Ženevským úmluvám o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů [12], sepsaných k zmírnění dopadů války. Úmluvy zakazují 

„vyhladovění“ a znehodnocování potravin civilního obyvatelstva jako způsobu vedení války. 

Není-li civilní obyvatelstvo dostatečné zásobováno, je úmluvami zajištěn volný průjezd 

potravinových zásilek a to i přes nepřátelské území. 

Po světových válkách a zmírnění rizika jaderného konfliktu po konci Studené války se civilní 

ochrana více zaměřuje na ochranu obyvatelstva před následky antropogenních a přírodních 

katastrof. Jedním ze základních opatření civilní ochrany se tak stalo nouzové přežití [13] 

prováděné na území postiženém mimořádnou události či krizovou situací, popřípadě následně 

v místě náhradního ubytování. V souladu s vyhláškou ministerstva vnitra 328/2001 Sb. [32] 

rozeznáváme základní opatření nouzového přežití jako: nouzové zásobování potravinami, 

nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové základní služby obyvatelstvu, nouzové dodávky 

energií a organizování humanitární pomoci. 

Zajištění stravy v případě krizových situací, se stalo úkolem orgánů krizového řízení a složek 

IZS, které musí zajistit stravování evakuovaných osob v místech náhradního a nouzového 

ubytování. Stejně tak si musí být schopni poradit v případě nedostatku potravin. Všechna tato 

opatření potřebují čas na realizaci. I z tohoto důvodu je obyvatelstvo instruováno k vytvoření 

evakuačního zavazadla, které má obsahovat, mimo jiné i nezbytné potraviny a pitnou vodu až 

na tři dny. Co ale dělat s obyvateli, kteří si potraviny na první dny nezajistí? Popřípadě 

s obyvateli, kteří mají jakékoli omezení v možnostech příjmu potravin?  To jsou jen některé 

z otázek, nad kterými je nutné se zamyslet. 
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Cílem mé práce je navržení speciálních potravinových balíčků a také systému jejich distribuce 

postiženému obyvatelstvu při krizových situacích. Problematika „dietologických balíčků 

nouzového přežití“, potažmo speciálního stravování v krizových situacích je poměrně 

rozsáhlá a převyšuje možnosti bakalářské práce. K vytvoření kompletu splňujícího jak 

energetické, zdravotní ale i logistické požadavky by byla potřeba spolupráce odborníků 

z několika vědních oborů. Proto se v  práci budu snažit zaměřit na tuto problematiku 

z pohledu mého studijního oboru a ostatní nutné aspekty mimo něj alespoň představit. 
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1 Rešerše literatury 

FOLDYNA, L. Nouzové přežití 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2009. 61 s. ISBN 978-80-7385-077-7. 

Publikace popisuje organizaci nouzového přežití a jeho zabezpečení. V kapitolách 

zaměřených na nouzové přežití  se autor zabývá problematikou nouzového zásobování 

potravinami, jejich energetickými hodnotami a energetickou potřebou lidského organizmu. 

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci opatření v systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy. Praha: Správa státních hmotných rezerv, 2006. 95 s. 

Metodický pokyn vydaný Správou státních hmotných rezerv, jako pomůcka pro orgány 

krizového řízení. V příloze čtyři jsou uvedeny týdenní dávky regulovaného zboží dle 

kategorie a věku osob. Dále také seznam zboží s nepřekročitelným množstvím při jednom 

nákupu, jedním nakupujícím. 

NOVÁKOVÁ, L. Modifikace dávek trvanlivých potravin pro civilní obyvatelstvo 

v krizových stavech. [Diplomová práce]. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta 

technologická, 2011. 64 s. 

Autorka ve své práci navrhuje potraviny a potravinové jídelní lístky s patřičnou nutriční 

hodnotou, využitelné k zajištění stravovaní obyvatelstva za krizových situací. U jednotlivých 

výrobků přitom požaduje minimální trvanlivost v rozmezí 18 až 24 měsíců. 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky ze dne 11. února 2010 k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva 

v působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, částka 10. 

Pokyn stanovuje opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti HZS ČR. Zaměřuje se 

na metodiku výstavby materiální základny humanitární pomoci. Upravuje možnosti 

stravování, stravní dávky a personální zabezpečení přípravy a výdaje stravy. V příloze tohoto 

dokumentu je uvedený návrh týdenní jídelníčku včetně energetických hodnot jednotlivých 

jídel. 
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SMETANA, M. Vybrané kapitoly civilní ochrany 1. vyd.  Ostrava: Repronis, 2007. 154 s. 

ISBN 978-80-7368-233-0. 

Publikace se snaží představit pojem „civilní ochrana“ v moderním světle a souvislostech. 

V jednotlivých kapitolách představuje aktuální hrozby a jednotlivé úkoly civilní ochrany.  

V části věnované nouzovému přežití je mimo jiné uváděno minimální množství potravin pro 

přežití jedné osoby na 10 dní. 

NOVÁK, V., BUŇKA, F., HRABĚ, J., LUKÁŠKOVÁ, E. Návrh výživy a stravování pro 

obyvatelstvo v krizových stavech. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního 

vojska, 2003. 111 s. 

Práce řeší problematiku výživy a stravování obyvatelstva v krizových stavech. Navrhuje 

systém stravování příslušníků integrovaného záchranného systému a civilního obyvatelstva 

od čtvrtého roku věku dítěte. Dle jednotlivých kategorií podle předpokládané energetické 

potřeby. Předkládá navržené jídelní lístky až na 12 dnů ve dvou variantách provedení. Tedy 

ve variantě s dostupnými chladícími prostředky a ve variantě bez nich. Jednotlivé kalkulace 

jsou uváděny pro jednu osobu a den. Jako alternativy pro řešení problematiky stravování při 

krizových stavech autoři doporučují užití bojové dávky potravin využívané Armádou České 

republiky. 

KADIDLOVÁ, H., HRABĚ, J., BUŇKA, F., VALÁŠEK, P. Nutriční hodnota 

sterilovaných hotových pokrmů určených pro zabezpečení výživy obyvatelstva 

v krizových stavech. In Sborník Bezpečnost a kontrola potravin. NITRA: Slovenská 

poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 227-229. ISBN 978-80-8096-861-4. 

Práce se zabývá stanovením nutričním hodnot sterilizovaných hotových pokrmů užívaných 

v bojových dávkách potravin Armády české republiky. Stručně představuje výrobu 

sterilizovaných hotových pokrmů a procesy probíhající při jejich sterilizaci následné tepelné 

regeneraci před konzumací. Jsou prezentovány aminokyselinové složení, energetické hodnoty, 

obsahy bílkovin, tuků a sacharidů pro každý ze zkoumaných pokrmů, jimiž jsou vepřový 

guláš, pikantní rizoto a vepřové maso s mrkví a bramborem.  
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Téma práce postihuje několik vědních oborů. Je proto velmi důležité, aby byly veškeré 

uvedené technické termíny správně pochopeny. Kapitola se proto věnuje především 

základním technickým termínům, potřebným pro správnou interpretaci předkládané práce.  

Další z důležitých termínů jsou blíže vysvětleny v textu jednotlivých podkapitol. Ve druhé 

části oddílu jsou popisovány jednotlivé způsoby zajištění stravování během krizových situací 

včetně legislativy, o kterou se tato opatření opírají.  

2.1 Terminologický rámec 

Mimořádná událost Chápeme jako „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

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

prostředí vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací“. [38] 

Krizovou situací „rozumíme mimořádnou událost dle zákona o IZS [38], narušení kritické 

infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu.“ [39] 

Ochrana obyvatelstva je podle zákona č. 239/2000 sb. Plnění úkolů civilní ochrany, zejména 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku. [38] 

Evakuace souhrn opatření k zajištění přemístění osob, hospodářských zvířat, věcných 

prostředků v daném pořadí z místa ohrožení na jiné území. [8] 

Evakuační zavazadlo osobní zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha evakuačního 

zavazadla  obyvatelstva by neměla překročit váhu 25 kg pro dospělé a 10 kg pro děti. Váha 

není omezena při evakuování vlastními dopravními prostředky. [24] 

Evakuační středisko je zřizováno převážně v místě mimo ohrožení krizovou situací a slouží 

ke shromáždění postižených osob z místa evakuace, jejich zaevidování, poskytnutí první 

pomoci a přerozdělení do míst náhradního a nouzového přežití. V odůvodněných případech 

může být po náležitém dovybavení evakuační středisko i místem nouzového ubytování.[3] 
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Nouzové přežití ve většině případů přímo navazuje na evakuaci obyvatelstva. Má za úkol 

omezit dopady mimořádné události na zdraví a život postiženého civilního obyvatelstva 

a vytvořit podmínky k jeho přežití.[32] 

Nouzové zásobování potravin chápeme jako souhrn opatření k zajištění zásobování 

základními potravinami. K zajištění zásobování využíváme přednostně místních zdrojů. 

V době krizových stavů, lze využít k zabezpečení  zásobování potravinami regulačních 

opatření dle zákona [39]. 

Hospodářskými opatřeními pro krizové stavy (HOPKS) rozumíme organizační, materiální 

nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení 

nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. 

[40] 

Nutriční terapeut je absolvent vyšší odborné školy, či bakalářského studia v oboru nutriční 

terapeut. Je mimo jiné oprávněn samostatně sestavovat dietní plány, a to i pro celá 

zdravotnická zařízení. Oborně vede a kontroluje přípravu dietní stravy. U speciálních 

potravinových diet stravu sám připravuje. [35]  

Potravinová dieta je pro účely této práce chápana jako přísná dieta s vyloučením potraviny, 

u níž si jsou osoby na základě lékařské diagnózy vědomi škodlivosti pro svůj zdravotní stav 

a její nedodržení může mít přímý vliv na zdravotní stav osoby. 

Prevalence představuje ukazatel poměru všech existujících případů onemocnění k počtu 

obyvatel. Udává se většinou v procentech a bývá vztažena k určitému datu. 

2.2 Právní úprava 

Zákon č. 240 ze dne 28. června. 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. [39]  

Takzvaný „krizový zákon“ stanoví práva a povinnosti orgánů státní správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osob při přípravě a řešení krizových situací nevojenského 

charakteru. Ve vztahu k nouzovému přežití zákon ukládá hejtmanovi kraje za krizového stavu 

koordinovat nouzové zásobování potravinami na území kraje. Starosta obce potom dle tohoto 

zákona za krizového stavu realizuje opatření nouzového přežití obyvatelstva na území obce. 
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Zákon č. 241 ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [40]  

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro nouzový stav, stav nebezpečí a stav 

ohrožení státu. Zákon dále upravuje pravomoc vlády, ústředních správních orgánů, orgánů 

samosprávy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě hospodářských 

opatření pro krizové stavy. V souvislosti se zásobováním potravinami udává zákon bezplatné 

použití státních hmotných rezerv a užití regulačních opatření. 

Zákon č. 97 ze dne 25. února 1993 o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve 

znění pozdějších předpisů. [36]  

Zákon definuje Správu státních hmotných rezerv, jako ústřední orgán v oblastech 

hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. 

Zákon č. 110 ze dne 19. května 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [37] 

Zákon definuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin. Podmínky jejich transportu, 

skladování a nezbytné údaje povinně udávané na etiketách. Zákon mimo jiné ukládá výrobci 

popřípadě dovozci potraviny uvádět v souladu s prováděcími přepisy nutriční hodnoty 

potravin, údaji o možném poškození zdraví a údaji o určení potraviny pro zvláštní výživu. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113 ze dne 21. března 2005 Sb. o způsobu 

označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. [31]  

Vyhláška zpřesňuje a doplňuje informace povinně udávané na obalových etiketách 

potravinových výrobků. Příloha číslo 1 této vyhlášky obsahuje seznam alergenních složek 

obsažených v potravinách, jenž musejí být uváděny na etiketách potravin. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328 ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. [32]  

Vyhláška mimo jiné uvádí plán nouzového přežití a jeho jednotlivé části, jako jeden z plánů 

konkrétních činností havarijního plánu kraje. 

2.3 Zásobování potravinami při krizových situacích 

Nouzové zásobování potravinami při krizových situacích můžeme rozdělit do dvou 

základních kategorií [13]. První z nich je zajištění zásobování domácností základními druhy 

potravin pomocí běžné prodejní sítě s využitím plánu nezbytných dodávek, popřípadě 
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regulačních opatření a využití strategických zásob tvořených SSHR v systému 

HOPKS [34][40]. Druhou kategorií je zajištění stravování obyvatelstva v návaznosti na 

opatření nouzového přežití obyvatelstva. Znovu s možným využitím plánu nezbytných 

dodávek, popřípadě regulačních opatření k zajištění zásobování stravovacích zařízení. 

Vzhledem k množství velkoobchodů s potravinami na území každého ORP, je k zajištění 

potravin a balené pitné vody přednostně užito těchto objektů a jejich velkoskladů. 

2.3.1 Zajištění zásobování základními potravinami a potravinovými surovinami  

Při krizových situacích kdy není nutné, popřípadě vhodné evakuovat obyvatelstvo na jiné, 

bezpečné místo, nebo pokud to vyžaduje situace, musí orgány krizového řízení zajistit 

zásobování obyvatel základními potravinami. Příčinami mohou být nedostatek potravin, 

narušení distribuční sítě, nebo například poškozená silniční infrastruktura. 

Prvořadým úkolem orgánů krizového řízení je zajistit s pomocí plánu nezbytných dodávek, 

zpracovaným při přípravě na krizové situace jako součást Krizového plánu, potřebné suroviny 

a výrobky na svém vlastním území. V případě, že již není možné takto suroviny či výrobky 

zajistit, je delegován požadavek na zajištění dodávky k vyšším správním úřadům. Využívá 

se přitom především informačního systému ARGIS (vyvíjeným a provozovaným Správou 

státních hmotných rezerv). U nezajištěných dodávek může být příslušným ústředním 

správním úřadem rozhodnuto o vytvoření pohotovostních zásob či o uchování patřičných 

výrobních kapacit. Při přípravě na krizové situace je plán nezbytných dodávek průběžně 

doplňován a aktualizován. Dle krizového zákona [39] je pro tyto účely Hasičský záchranný 

sbor kraje oprávněn od právnických a podnikajících fyzických osob vyžadovat potřebné 

informace. [19]  

Pokud zavedená opatření nedostačují, může být v souladu se zákonem [40] užito regulačních 

opatření. Užití regulačních opatření má zejména snížit spotřebu nedostatkových surovin, 

výrobků a dodávek v souladu s krizovými plány a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Jejich 

použití je podmíněné vyčerpáním alternativních možností řešení krize. Při užití regulačních 

opatření může být mimo jiné stanoveno [40]: 

 způsob, jakým bude regulováno množství zboží prodávané spotřebiteli; 

 maximální množství zboží, které lze spotřebiteli prodat; 

 okruh spotřebitelů, kterým budou vybrané položky zboží dodávány přednostně; 

 právnické a podnikající fyzické osobě, dodávat určené výrobky; 

 prodloužená prodejní doba určené obchodní sítě. 
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V případě, že krátkodobá regulační opatření nedostačují, může vláda ČR zabezpečit 

zásobování regulovaným prodejem v obchodní síti. Nedostupné potraviny jsou potom 

zařazeny do seznamu regulovaného zboží. Sortiment uvedený v tomto seznamu je nadále 

prodáván jen proti přídělovým lístkům. Při převzetí lístku si spotřebitel určuje prodejnu, 

ve které bude zboží nakupovat. Na základě seznamu spotřebitelů jsou pak jednotlivé prodejny 

zásobeny regulovaným zbožím. [19][20] 

2.3.2 Zajištění stravování obyvatelstva v návaznosti na opatření nouzového 

přežití 

Individuální stravování  

Před evakuací je obyvatelstvo instruováno k vytvoření takzvaného evakuačního zavazadla. 

Mezi doporučený obsah evakuačního zavadla, patří i trvanlivé potraviny, konzervované 

či vakuově balené. Doba, na kterou si potraviny připravit, nebývá udávána jednotně 

a pohybuje se v rozmezí jednoho až tří dnů. Potraviny z evakuačního zavazadla mají 

zabezpečit potravu evakuovaných osob do doby zajištění hromadného stravování.  

Hromadné stravování 

Současná koncepce ochrany obyvatelstva, tedy koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020 [15], počítá se stacionárními zařízeními jako s hlavními zařízení pro 

nouzové ubytování a stravování. Při realizaci náhradního ubytování se využívá budov, které 

jsou běžně určené k ubytování osob, a mají velké ubytovací a stravovací kapacity. Jako jsou 

například: vysokoškolské koleje, hotely, ubytovny. Po doplnění vhodným materiálem 

nouzového přežití jako nosítka, deky, hygienické prostředky mohou být využity i objekty, 

které nejsou pro ubytování osob běžně určené. Například tělocvičny, kulturní domy 

a stadiony. V takovém to případě mluvíme o takzvaném nouzovém ubytování. [30] 

Objekt náhradního či nouzového ubytování se zajištěnými kapacitami k přípravě stravy 

výrazně ulehčuje jeho zásobování.  Objekt zásobujeme nezbytnými surovinami dle předem 

připraveného plánu nezbytných dodávek [34]. Popřípadě mohou být zajištěny i nouzové 

zdroje energie. 

Pokud objekt nedisponuje vlastní kapacitou k přípravě stravy, je nutné zabezpečit její dovoz 

z místa přípravy. Využívá se přitom zejména volných kapacit vývařoven, školních 

a hotelových kuchyní. V případě této alternativy je nutné počítat se zvýšenou náročností 



 

10 

 

procesu na přepravní kapacity, protože krom zásobování surovinami je nutné zajistit 

i samotný převoz stravy do míst náhradního či nouzového ubytování.  

Příprava stravy v improvizovaných podmínkách 

Jestliže nedostačují ubytovací kapacity, nebo pokud nelze zajistit evakuaci obyvatelstva 

z postižené oblasti, například kvůli narušení dopravní infrastruktury působením mimořádné 

události, používá se jako nouzového ubytování materiálních základen humanitární pomoci 

(dále jen MZHP), tedy ubytování ve stanech. Každá ze sedmi MZHP v gesci MV je určena 

pro 150 osob. Celkový počet základen v gesci ministerstev vnitra a obrany je 17. [11] 

V případě nemožnosti zásobování MZHP teplou stravou je možné při jejím zásobování 

surovinami příprava stravy provozní skupinou na místě. Využívá se přitom polních kuchyní. 

Obsluhu polních kuchyní by v MZHP v gesci MV zajištovali 2 členové JSDH či pracovníci 

neziskových organizací s osvědčením o bezinfekčnosti [28]. U základen v gesci MO 

by případnou přípravu stravy zajištovali příslušníci Armády České republiky. Na polní 

kuchyni navazují 2 stany rozměrů 2x9m sloužící jako jídelny. V případě potřeby lze stany 

rozdělit a vytvořit tak prostor pro matky s dětmi. 

V současné době je užíváno v souvislosti s MZHP několik typů polních kuchyní. Základním 

typem jsou přívěsové polní kuchyně PK 26 a novější PK 60. Jedná se soupravy pro přípravy 

stravy pro 50 až 150 osob. Jako palivo se dle jednotlivých typů používá dřevo či motorová 

nafta. Tyto kuchyně po vyřazení z Armády ČR používá hlavně HZS, především pro jejich 

malé skladovací a údržbové nároky. Na místo použití jsou přívěsové polní kuchyně taženy 

za nákladním automobilem, který na své ložné ploše převáží jejich příslušenství. K rozvinutí 

PK 26 a PK 60 je potřeba prostor 5x5m a místo pro tažný nákladní automobil. [14] 

Tyto polní kuchyně ve výzbroji Armády ČR nahradily kuchyně typu POKA 3 a POKA 3/1. 

Jedná se polní kuchyně na terénním podvozku automobilu Praga v3s. Jsou taktéž určeny pro 

přípravu stravy pro 50-150 osob. K jejich výbavě patří mimo jiné i chladničky, pro uchování 

stravy, o objemu 270 l. Napájení elektrickou energií zajišťuje vlastní zdroj, další možností 

je  napojení se na vnější zdroj elektrické energie. 
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Obrázek 1 - Noční výcvik JSDHO s polní kuchyní PK-26 (foto: autor) 

 

V roce 2006 byl zahájen vývoj prototypu polní kuchyně typ POKA 4, jenž by měla nahradit 

polní kuchyně typu POKA3 a POKA 3/1. Je určena pro přípravu stravy pro 50-150 osob. 

Kuchyně na terénním podvozku Tatra 815 umožnuje  přepravu tří členné posádky, uložení 

zásob pitné vody, potravin a pohonných hmot na dva dny provozu. Mezi výbavu polní 

kuchyně patří i vlastní zdroj elektrické energie o výkonu 16 kW. [26]  

Levnější alternativu POKA 4 představují bezpodvozkové mobilní kontejnerové kuchyně.  

S postupem času lze předpokládat začlenění této techniky do materiálu základen humanitární 

pomoci v gesci ministerstva obrany i ministerstva vnitra. 

Při přípravě stravy v podmínkách MZHP je nutné zabezpečit odpovídající energetické 

a výživové hodnoty podávaných potravin (viz. Tabulka 1). V případě, že ubytovaná osoba 

provádí fyzickou práci, je například zapojena do provádění záchranných a likvidačních prací, 

popřípadě spolupracuje při zajištění chodu MTZP, je jí energetický úbytek kompenzován 

doplňkem stravní dávky (Tabulka 2). Při nedostatku potravin může být energetická hodnota 

hodnoty stravy krátkodobě snížena na 70% běžné denní hodnoty. [28]  
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Tabulka 1 -  Stravní dávka na osobu a den - energetické a výživové hodnoty [28] 

 

 

Tabulka 2 - Doplněk stravní dávky [28] 

 

 

Pro zajištění nouzového ubytování a stravování může být krátkodobě užito i Kontejneru 

nouzového přežití. Jeho doprava na místo použití je zajištěna kontejnerovým nosičem 

s nosností minimálně 8 t. Kontejner nouzového přežití je určen pro 25 až 50 osob. Skládá 

se z  kontejneru a stanu. Je členěn na 3 základní část: 

 Hygienická část 

 Kuchyňský prostor 

 Skladovací prostor 

Hygienická část přístupná z obou stran kontejneru osahuje chemické toalety, popřípadě 

toaletu a sprchu. Ve střední části kontejneru jsou nádrže na užitkovou a odpadní vodu. 

Kuchyňská část umístěná v první polovině kontejneru umožnuje podávání nápojů, teplé 

a studené stravy.  Pro tuto potřebu je kontejner vybaven kuchyňskou linkou s potřebnou 

soupravou nádobí pro přípravu a výdej stravy. Z elektrických spotřebičů: elektrickým 

ohřívačem vody, sporákem, lednicí, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí.  K výdeji 

stravy je užito okénko s výdejním pultem na levé straně nástavby. Dle nařízení ředitele HZS 

ČR [28] je součástí výbavy kontejnerů nouzového přežití i 25 až 50 konzervovaných dávek 

potravin, zajištující jednodenní stravování. Tyto potravinové dávky nejsou stálou součástí 

kontejneru a budou nakoupeny až při použití kontejneru.  

Skladovací prostory s přístupem ze zadní strany kontejneru jsou určeny k přepravě 

nafukovacího stanu, jeho vnitřního vybavení a příslušenství. Elektrocentrály schopné 

zásobovat celý komplet elektrickou energií nezávisle na okolí. [18] 

živočišné rostliné celkem Ca P Fe A B1 B2 C

kJ g g g g g µg

8 000 36 32 68 74 299 997 1 800 20 1 100 1,7 1,9 85

mg mg

bílkoviny
tuky sacharidy

Minerální látky Vitamíny
Základní složky stravy

Energetická 

hodnota

kJ

X

Přídavek k jídlu

4000
100g uzenina (1084 kJ)                    

100 g chléb (940kJ)

snídaně oběd

100 g masová konzerva (1100 kJ)          

100g chléb (940 kJ)

Energetická 

hodnota
večeře
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Velkou předností kontejneru je jeho kompaktnost a rychlost nasazení. 

Speciální druhy nouzového stravování 

V České republice není v systému nouzového zásobování základními potravinami v současné 

době řešena problematika zajištění „speciálního stravování“, pro osoby  mající jakékoliv 

omezení v možnostech příjmu potravin z důvodu nemoci či potravinové alergie.  

Jakýmsi vodítkem k nalezení řešení by v tomto směru mohla být vyhláška ministerstva 

zemědělství  [31]. Tato ve své příloze uvádí seznam alergenních složek potravin, které musejí 

být zřetelně označovány na obalech potraviny. A to i v případě pokud se alergenní složka 

v potravině objevuje v přeměněné formě. Jedinou výjimkou je uvedení alergenní složky již do 

názvu výrobku. Například „Pšeničná mouka“.  Alergeny na něž obyvatelstvo reaguje, jsou 

různé dle hlavní skladby jídelníčku na daném území. V přímořských státech jsou častější 

alergie na mořské plody. V Asii jsou to alergie způsobované rýží.  V České republice jsou to 

zejména obiloviny  [5]. A to především ty, které obsahují lepek tj. pšenice, žito ječmen a oves. 

Dále mléko a mléčné výrobky, sójové boby, hořčice, suché skořápkové plody, celer ale i oxid 

uhličitý obsažený v potravinách ve vyšších koncentracích. Povinně musí být v potravinách 

distribuovaných na českém trhu značeny i potraviny obsahující ryby a mořské plody, vajíčka, 

vlčí bob či arašídy. [31]  

2.4 Dílčí závěr 

Česká republika má v současné době vybudovaný funkční systém zásobování potravinami při 

krizových situacích. Systém dokáže zajistit stravovací potřeby obyvatelstva jak v místě 

krizové situace, tak při evakuaci do míst náhradního i nouzového ubytování. Využívá přitom 

zejména systému HOPKS pro zajištění zásobování obyvatelstva. 

Pro zajištění stravování evakuovaných osob je užito dovozu již hotové stravy z volných 

kapacit kuchyní, nebo přípravy stravy v místech nouzového ubytování s využitím polních 

kuchyní. Při užití kontejneru nouzového přežití je počítáno s využitím konzervovaných dávek 

potravin na zajištění stravy prvního dne.  

Přes veškerou funkčnost tohoto sytému neexistuje v současné době předpis, metodická 

pomůcka, či rada jak zacházet s lidmi, kteří vyžadují jakýkoli dietní režim. Například 

v souvislosti s alergií na některou složku základních potravin distribuovaných v systému 

nouzového zásobování potravinami. 
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3 Analýza řešené problematiky  

V předcházející části práce byl prezentován systém zajištění zásobování potravinami při 

krizové situaci. Částečně byla představena i problematika zajištění potravin a stravy pro 

osoby, které musí ze zdravotních důvodů dodržovat některou z diet eliminující určitou složku 

jejich potravy. Jedním ze způsobů stravování těchto osob by mohly být speciálně vytvořené 

potravinové balíčky. K vytvoření těchto kompletů je nutné nejprve analyzovat dostupné 

potravinové sety, vhodné ke stravování osob za krizových situací. A také nejčetnější 

onemocnění, která vyžadují eliminaci určité složky stravy z jídelníčku. 

Následující část práce se proto ve své první polovině zabývá analýzou dostupných 

potravinových balíčků, určených pro potřeby armády i pro outdoorové aktivity, z hlediska 

jejich obsahu, energetické hodnoty, využitelnosti pro krizové situace a v neposlední řadě také 

ceny. V polovině druhé se zabývá analýzou nejznámějších onemocnění, která vyžadují 

dodržování potravinových diet. 

3.1 Dostupné potravinové komplety 

Na trhu v České republice je několik druhů potravinových balíčků a kompletů využitelných 

v systému nouzového zásobování potravinami. Většina z nich vznikla pro po potřeby armád, 

dle standardů NATO (STANAG 2937) [27]. Společnost Arset zastupující polského výrobce 

na našem trhu nabízí krom individuálních a celodenních vojenských dávek i sety, vyvinuté 

pro potřeby záchranných sborů - přesněji hasičských jednotek [21]. Obsahují snídani, oběd 

a večeři, ve více variantách provedení. I v  České republice byla společností Mediap vyvinuta 

a průběžné zdokonalována konzervovaná a bojová dávka potravin pro potřeby zajištění 

vševojskového využití a řešení následků mimořádných a krizových situací. [2] 

Druhy nabízených potravinových setů se liší především velikostí. Tedy počtem hotových jídel 

a dobou na kterou jsou určeny. Trh zahrnuje i potravinové sety obsahující stravu na 24 hodin. 

Snídaně, oběd a večeře doplněná o příslušenství v podobě sladkostí, čajů, ubrousku atd. 

Individuální sety obsahující jeden hlavní chod doplněný o bezplamenné ohřívače 

a příslušenství. Také čistě konzervované sety obsahující jeden či čtyři hotové pokrmy 

v kovových obalech. 

S použitím konzervovaných dávek potravin se počítá krom užití Kontejneru nouzového přežití 

i v souvislosti s užitím Humanitárních balíčků vytvořených správou státních hmotných rezerv 
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v systému zásob humanitární pomoci v počtu 9000 kusů. Balíček pro potřeby stravování 

obsahuje tablety a nádobu vhodnou k desinfekční přípravě pitné vody a sadu na vaření, jejíž 

součástí je plastový příbor, plechový hrnek a vařič na tuhý líh využitelný k přípravě stravy 

z konzervované dávky potravin [23]. Konzervované dávky jako takové nejsou součástí 

Balíčku humanitární pomoci a v současné době nejsou ani součástí humanitární pomoci 

poskytované na vyžádání správou státních hmotných rezerv. 

Bojová dávka potravin  

Bojová dávka potravin byla, jak sám název napovídá, vyvinuta pro vševojskové použití. 

Zajištuje stravu jedné osoby na jeden den a existuje v několika provedeních lišících 

se především složením hlavních jídel. Celý komplet o váze 1,6 Kg je uložen v kartónové 

krabičce a následně zataven ve voděodolném  plastovém obalu zaručující ochranu potravin při 

skladovacích teplotách 0 až 25 °C a relativní vlhkosti 70%. Minimální trvanlivost je 24 

měsíců od data výroby. Set obsahuje dva hlavní pokrmy, které mohou být ohřívány v jídelním 

nádobí. Popřípadě jako neotevřená konzerva ve vroucí vodě. Nebo nouzovým způsobem 

na teplém motoru dopravního prostředku. Složení BDP ve variantě čtyři popisuje tabulka 4.  

Tabulka 3 - Složení BDP verze IV [2] 

      ks       ks 

Rajská s těstovinami 300g 1 Zadělávaný hrášek  300g 1 

Paštika se sýrem  75g 1 Lunch meat 125g 1 

Slané sušenky  125g 1 Sladké sušenky 125g 1 

JAM porcovaný 20g 3 Kávový extrakt 2g 2 

Čaj porcovaný 1,5g 2 Cukr porcovaný 5g 8 

Multivitaminový nápoj 62 g 1 Instantní nápoj ovocný 45 g 1 

Čokoláda hořká 25g 2 Žvýkačka (balení 4ks)   1 

Sůl jedlá balená 2g 2 Víceúčelový papír   4 

Ubrousek hygienický   3 Sáček z PE   1 

Návod na ohřívání    1 Seznam komponent   1 

 

Energetická a výživová hodnota potravinového setu plně vyhovuje výživovým nárokům 

člověka i při fyzicky namáhavé činnosti a je v souladu s vyhláškou Ministerstva obrany 

č.266/2009 Sb. která stanovuje základní energetickou hodnotu pro zajištění stravování 

příslušníku Armády ČR na 14 560 kJ [33]. Čímž plně pokrývá potřeby stravní dávky 

při zajištění nouzového přežití obyvatelstva v působnosti GŘ HZS ČR stanovenou na 8000 kJ. 

Stejně tak by dávka měla být schopna pokrýt energetickou potřebu pracujícího člověka, 
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vyžadujícího potravinový doplněk dle [28] v energetické hodnotě 4000 kJ. Bojová dávka 

potravin odpovídá také standardům armád NATO (STANAG 2937) [27]. 

 

Obrázek 2 - Bojová dávka potravin IV (foto: autor) 

Konzervovaná dávka potravin 

Konzervovaná dávka potravin představuje variantu bojových dávek potravin určených taktéž 

pro vševojskové využití a použití pro řešení krizových situací.  Je vyráběna v několika 

provedeních lišících se skladbou hlavních jídel. V době trvanlivosti a energetické hodnotě 

se komplety neliší od bojových dávek potravin. Váha kompletu je 1.9 Kg.  Poskytuje stravu 

pro jednu osobu na dobu 24 hodin. Oproti bojovým dávkám potravin set navíc obsahuje 

plastové příbory ke konzumaci stravy a sadu na vaření obsahující vařič na tuhý líh, plechový 

hrnek, svíčku v kelímku a zápalky [2]. 

Při řešení krizových situací je komplet vhodný k zajištění nouzového stravování, zejména 

pokud nebylo užito evakuace. Popřípadě na zajištění stavování v místě nouzového ubytování 

na první dny po evakuaci. Sada na vaření zajistí ohřátí stravy na konzumní teplotu a přípravu 

teplých nápojů, pokud není možno toto zajistit standartními způsoby, například v souvislosti 

s narušením dodávek plynu a elektrické energie. Za jistou nevýhodu by mohlo být 

považováno plamenné provedení ohřívače. Zvláště při použití v MZHP a kontejnerů 

nouzového přežití, kde jsou evakuovaní ubytovaní ve stanech, musí být pamatováno 
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na dodržení bezpečnosti při použití otevřeného ohně. Vhodnější alternativou pro ohřev stravy 

by mohlo být užití chemických ohřívačů používaných například v  individuálních bojových 

dávkách polské provenience. Stejně tak v souvislosti s použitím kompletu spolu s balíčkem 

humanitární pomoci SSHR je vhodnější používat kompletu bojových dávek potravin. 

Nedochází totiž ke zbytečnému zdvojení materiálu ve formě balíčku na vaření obsaženého 

jak v konzervované dávce potravin, tak i v balíčku humanitární pomoci.  

 Individuální bojová dávka potravin „WZ“ 

Individuální dávka potravin představuje potravinový komplet polské výroby určený 

ke stravování vojáků v poli. Součástí kompletu je jeden hlavní chod a další potravinové 

doplňky (viz tabulka 5) s celkovou hmotností kompletu 680g. Za nevýhodu považuji 

sladovací teplotu do maximálně 18°C při relativní vlhkosti vzduchu 75% která výrazně 

komplikuje skladování, přepravu a použití potravinového setu při řešení krizových situací a to 

především v letních měsících. Nejedná se o celodenní stravní dávky a energetická hodnota 

kompletu ve variantě dva je jen 5640 kJ. U dalších variant se energetická hodnota mírně liší, 

ale ani u jedné ze tří variant nedosahuje úrovně 8000 kJ potřebných pro celodenní stravování 

osob dle nařízení GŘ HZS ČR [28][21]. V případě použití by tedy každá osoba na jeden den 

potřebovala komplety dva. 

Tabulka 4  - Složení individuální dávky verze II [21] 

      ks       ks 

Bogracz   300g 1 Bezplamenný ohřívač   1 

Tvrdé suchary 45g 1 voda do ohřívače 200ml 1 

Boršč   12g 1 vidlička, nůž, lžíce   1 

Sezamový plátek 30 1 ubrousek     1 

Kondenzované mléko 100g 1 sáček na odpad 100g 1 

Bonbón kávový   1 Toaletní papír   1 

Bonbón ovocný   1 Vlhčený ubrousek   1 

Sůl jedlá balená 2g 2 Instantní nápoj   1 

Žvýkačka Winterfresch  13g 3 Sáčkový čaj 1,4g 1 

Sůl, Pepř   1         

 

 Velmi sporným prvkem kompletu je jeho obal. Balení je velmi kompaktní, ale nepoužití 

lepenkové krabice zvyšuje riziko mechanického poškození obalu hlavního jídla a následné 

znehodnocení dalších potravin uvnitř balení, aniž by to bylo na vnějším přebalu patrné. 
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 Cena se v maloobchodní síti pohybuje kolem částky 230,- Kč vč. DPH. Stejně jako 

u potravinových dávek české provenience je u každého druhu potravinového setu na výběr 

několik druhů hlavních jídel. Jako značná výhoda setu by mohl být označen bezplamenný 

ohřívač a sada plastových příborů i u toho kompaktního setu. Bezplamenný ohřívač obsažený 

v balíčku spolu s 200 ml. užitkové vody slouží k rychlému a především bezpečnému ohřevu 

hlavního jídla na konzumní teplotu. Z výše uvedeného vyplývá, že vhodnější variantou 

balíčku je typ „RB“. Tedy komplet pro celodenní stravování i při fyzicky náročných 

činnostech obsahující již 2 hlavní jídla a potravinové doplňky, podobně jako české bojové 

a konzervované dávky.  Celková energetická hodnota setů v jednotlivém provedení 

se pohybují v rozmezí 14 000 až 14 700 kJ. Hmotnost kompletu 1,850 Kg. Bohužel výrobce 

zachoval balení setu pouze v plastikovém obalu náchylném k mechanickému poškození. Cena 

kompletu se v maloobchodní síti pohybuje kolem hodnoty 500,-  Kč za balení včetně DPH. 

[21] 

Společnost ARPOL nabízí i verzi potravinových kompletů pro záchranné složky vycházející 

z celodenních potravinových dávek typu „RB“.  Součástí nabídky tohoto výrobce jsou 

i vojenské konzervy a polévky [21]. Jejich užitkovost pro krizové situace je ale sporná. Jejich 

energetická hodnota nepokrývá celodenní požadavky a neposkytuje tedy hlavní výhody 

celodenních stravních dávek, tedy zajištění komplexní a energeticky vyvážené stravy do doby, 

než bude zajištěn standartní způsob stravování. 

3.2 Onemocnění vyžadující speciální dietní stravování 

V lidské společnosti trpí spousta jedinců onemocněními, jejichž léčba či alespoň zmírnění 

příznaků vyžaduje dodržování přísných zdravotních diet. Stejně tak jsou pro část populace 

běžné složky stravy výraznými alergeny, způsobující vážné zdravotní komplikace a v krajních 

případech přímo ohrožují život jedince. Výčet nemocí a alergií vyžadující jakýkoli z dietních 

režimů je rozsáhlý. Není snadné určit přímé alergeny. Alergie jsou velmi často kombinované 

a  jejich zdrojů může být několik.  Stejně tak není jednoduché striktně určit dietu, jež by byla 

pro větší část pacientů jednotná. Určení onemocnění, na které je vhodné se zaměřit je 

komplexní problém. Nutné je vzít v úvahu především prevalenci jednotlivých druhů  

onemocnění a jednotnost léčby, tak aby případné vytvoření speciálních potravinových 

kompletů vzhledem k počtu pacientů a pravděpodobnosti nasazení bylo ekonomicky únosné. 

Zejména v době ekonomické krize, kdy nejsou správou státních hmotných rezerv a HZS 
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pořízeny ani konzervované dávky potravin určené k zajištění stravování běžného 

obyvatelstva.    

Celiakie 

Jako Celiakii označujeme nemoc způsobenou intolerancí lepku obsaženého v potravinách. 

Může se projevit jak v dětství, tak i v dospělosti. V české republice může být nemocí 

postiženo až padesát tisíc osob. Udává se též prevalence 1:200 až 1:250, dle geografických 

oblastí.[9]  

Nemoc je poměrně složité rozpoznat. Její příznaky ve formě průjmů, váhového úbytku, 

únavy, kožních problému ale i vypadávání vlasů se mohou zaměnit s běžnějšími typy 

onemocnění. Následné diagnostikování se již provádí poměrně jednoduše z krevních testů 

a endoskopie. Celiakie nebo také celiakální sprue, jak je nemoc někdy nazývána, se vyskytuje 

ve třech různých stadiích. Nejtěžší z nich je celiakální krize, spojená s přímým ohrožením 

pacienta na životě. V tomto stavu je nutné zajistit neodkladnou nemocniční péči se zajištěním 

žilní výživy. Floridní celiakií je označována nemoc v aktivním stádiu, při kterém se postupně 

přechází z žilní výživy na bezlepkovou dietu s postupným zatěžováním zažívacího traktu. 

V klidové fázi nemoci je již léčbou především nasazení přísné bezlepkové diety, vyžadující 

úplnou eliminaci lepku z přijímané potravy. Lepek je součástí zrn některých obilovin, 

především pšenice, žita, ječmene a ovsa. Nedodržení diety, které se nemusí projevit okamžitě, 

může mít za následek nový rozvoj nemoci až do celiakální krize, spojené s průjmy, 

dehydratací a nedostatkem vitamínů. Častá je též anemie, kožní onemocnění a zvýšení rizika 

vniku nádorových onemocnění. Dietu je u dospělých většinou nutné dodržovat celoživotně, 

ale existují i přechodné formy lepkové intolerance. U dětí je nutné průběžné sledování 

a vyhodnocování. [17]  

Bezlepkovou dietou tedy rozumíme úplné vyloučení lepku z přijímané stravy. Obsažen 

je především v pšenici, ječmenu, žitu a ovsu. Například pšeničná mouka je základem přípravy 

většiny běžných pekařských výrobků jako chléb, rohlíky, kynuté knedlíky. Pšenice je 

i surovinou pro výrobu těstovin a krup. Mouky je užito i jako zahušťovadla při přípravě 

polévek, krupice, či trojobalu ke smaženým pokrmům. Vysoký obsah lepku má krom 

cereálních a müsli sušenek i většina uzenářských výrobků, paštik, některých sójových mas 

a různých dochucovadel pokrmů jako kečupy, majonézy, sójové omáčky. Tabu je pro celiaky 

i alkohol ve formě tradičního piva a dalších, k jejichž výrobě bylo užito obilovin obsahujících 

lepek. [17][29] 
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Preferovanými potravinami při bezlepkové dietě jsou zejména rýže, brambory, kukuřice 

kukuřičná mouka, jáhly a luštěniny. Bezproblémové je i maso, ovoce a zelenina. Záleží jen 

na jejich přípravě, tak aby se zamezilo použití ingrediencí obsahujících lepek. 

Vyhláška ministerstva zemědělství, o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 

[31] ve své příloze uvádí lepek jako jeden z alergenů, povinně označovaných na potravinách. 

Označování bezlepkových potravin zajišťuje i nařízení komise Evropských společenství 

č.41/2009 uvádějící maximální možné obsahy lepku v mg/kg potraviny pro to, aby potravina 

mohla být označena výrazy: „velmi nízký obsah lepku“ a „bez lepku“ [22]. Grafickým 

vyjádřením bezlepkových potravin je symbol přeškrtnutého klasu na obalu potraviny (obrázek 

3). [29] 

Bezlepkové potraviny je možné zakoupit především ve specializovaných prodejnách zdravé 

výživy, internetovým prodejem, v některých lékárnách a částečně i v sítích hypermarketů. 

[29] Bezlepkové potraviny jsou na pořízení finančně náročnější než potraviny běžné. Rozdíl 

cen není hrazen z běžného zdravotního pojištění a je součástí finančního příspěvku jen 

některých zdravotních pojišťoven.  

Velmi opatrným musí být celiak při stravování v restauracích, kde nemá přehled o všech 

použitých surovinách a technologii přípravy stravy. Vhodné je proto konzultovat přípravu 

stravy přímo s kuchařem. Popřípadě navštívit podnik, který garantuje přípravu bezlepkové 

stravy.    

 

 

Obrázek 3 - Mezinárodní symbol bezlepkové potraviny [4] 
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Diabetes mellitus 

Česky označovaná nemoc „cukrovka“. Lidské tělo postižené touto nemocí nedokáže 

v dostatečném množství produkovat inzulín. Enzym nutný k správnému hospodaření těla 

s krevními cukry, tuky i bílkovinami. Mezi projevy cukrovky patří především velká žíznivost, 

únava, časté močení. Rozlišujeme několik druhů cukrovky. Cukrovku I. typu charakterizuje 

absolutní nedostatek inzulínu. První projevy cukrovky tohoto typu se objevují především 

v mladším věku a má velmi razantní průběh s možností vniku vážných komplikací vedoucí 

až ke smrti. Cukrovka II. typu vzniká většinou až po čtyřicátém roku života. Její nástup 

je pozvolný, spojený většinou s nárůstem váhy. Tímto typem cukrovky je postiženo 90% 

diagnostikovaných pacientů [25]. Ke konci roku 2011 se léčilo s diabetem II. typu 758 719 

osob a s diabetem 1. typu 55 542 nemocných [25] [16]. 

Mezi akutní komplikace cukrovky patří především hypoglykemie. Jedná se o nízký stav cukru 

v krvi pacienta. Jednou z možných příčin může být vysoká hladina inzulínu, způsobená její 

vysokou dávkou či nedostatečným příjmem potravy, většinou spojený s výrazným 

energetickým výdejem. Je nutné zajistit zvýšený příjem cukru ve formě stravy. U těžké 

hypoglykemie může pacient upadnout do bezvědomí.  První pomocí musí být zajištěno rychlé 

zvýšení cukru v krvi. Nutné je přivolání zdravotní záchranné služby. Pomoc představuje 

intravenózní podání hormonu Glukagonu, působícího proti inzulínu a nitrožilní aplikace 

glukózy ve formě roztoku. Laická první pomoc může být poskytnuta i vložením kostky cukru 

do úst. Další z komplikací představuje Ketoaciodóza. Způsobená nedostatkem inzulínu v krvi 

a její následným zaplavením keto látkami, tedy zplodinami metabolismu tuků. Stav může 

přejít v bezvědomí a smrt. Cukrovka může také způsobovat různé dlouhodobé 

komplikace. [16] 

Léčbou cukrovky obou typů je především dieta spojená s medikací, u prvního druhu 

s podáváním inzulínu. Dieta musí být zpracována na míru konkrétního pacienta a musí 

respektovat jeho tělesné parametry, věk, sportovní aktivitu a další faktory. Snahou je přiblížit 

pacienta ideální hmotnosti, tedy redukcí, udržení či navýšení váhy. Pacient tak nemusí držet 

jednu dietu po celou dobu léčby a ta mu může být dle aktuálního stavu průběžně měněna. 

Dieta by měla obsahovat podíl 55-60% sacharidů, 25-30% tuků a15 – 20% bílkovin. Jsou 

z ní eliminovány potraviny s velkým obsahem cukru. Je také nutné dodržovat denní množství 

tuků a bílkovin. Pacient si musí být vědom i energetické hodnoty přijímané potravy. Ta musí 

být adekvátní k pacientově tělesné aktivitě. Jako dochucovadla může být užito umělých 

sladidel. [16] 
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Crohnova nemoc 

Jedná se o dědičné onemocnění postihující imunitní systém organizmu. V roce 2011 bylo 

v ČR s touto diagnózou léčeno 17 783 pacientů [7] . Hlavní příznaky jsou různé, dle místa 

postižení zažívacího traktu a patří mezi ně například dlouhotrvající průjmy, krvácení 

a hubnutí. Pacient může také trpět bolestí -  častými bolestmi břicha. Sekundárními 

komplikacemi mohou být problémy s klouby, záněty očí a kožní problémy. Mezi základní 

léčebné metody patří i dieta. Je jí užito zejména v aktivní fázi onemocnění. Pacient by se při 

ní měl vyhýbat těžko stravitelným vlákninám. [6] U každého pacienta je ale dieta individuální 

a je jí vždy nutné upravovat vzhledem k osobním zkušenostem po konzultaci s ošetřujícím 

lékařem. 

Fenylketonurie 

Je další z nemocí vyžadující dodržování přísné diety, naštěstí je velmi vzácná. Jedná se 

o dědičnou chorobu, při které je lidské tělo neschopno látkové přeměny aminokyseliny 

fenylalaninu. Projevuje se už v dětském věku, brzy po narození, kdy způsobuje vážná tělesná 

a psychická poškození vedoucí až k mentální retardaci. K léčbě je užito přísné diety vylučující 

z potravy fenylalanin. U dětí je užito speciálních náhražek mléka. Následně dochází 

k nasazení nízkobílkovinové diety, vylučující potraviny bohaté na bílkoviny. Jedná se 

především o maso a masné výrobky, ale i pečivo a další.  Výživa pacienta musí být při dietě 

doplněna o umělé potravinové doplňky bez obsahu fenylalaninu.[1] 

Alergie na potraviny 

Bývá někdy mylně chápána jako souhrnný pojem označující nesnášenlivost některého z druhů 

potravin. Je ale nutné rozeznávat pojmy přinejmenším dva a to potravinovou intoleranci 

a alergii na potraviny vyvolávající život ohrožující reakci organismu, ke které by měl být 

pojem  „potravinová alergie“ správně přiřazován.  

Potravinová intolerance, představuje velmi nenápadné onemocnění, u kterého nemusí být 

dlouhou dobu nemoc spojena s jejími příznaky. Tělo může reagovat na zcela běžné potraviny, 

které pacient konzumuje několik let bez toho, že byly spojeny s dlouhotrvajícími příznaky 

přiřazovaným jiným onemocněním. Je velmi těžké ji diagnostikovat, neboť její běžné 

příznaky jako bolesti hlavy, únava, záněty ucha, svalové bolesti, bolesti břicha, nadýmání 

nebo dokonce i psychické problémy jsou častými příznaky u mnoha různých onemocnění. 

Způsobem jak onemocnění odhalit je v podstatě pouze eliminační dieta. Při níž pacient 

ze svého jídelníčku vyloučí na dostatečně dlouhou dobu často konzumované potraviny. 
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Po zlepšení zdravotního stavu potom zkouší jednu potravinu podezřenou z intolerance 

za druhou dokud nenalezne tu „ správnou“.  Komplikací je počet potravin, které musí pacient 

vyzkoušet a také fakt, že intoleranci nemusí způsobovat pouze jeden druh potravin. V české 

republice jsou časté například: kravské mléko nebo mouka. Samotná dieta nemusí být 

v konečném důsledku doživotní. Po určité době, závislé na každém jednotlivém pacientovi 

je možné v omezeném množství potravinu opět zařadit do jídelníčku, bez toho aby na ni tělo 

neadekvátně reagovalo. Přecitlivělost na některé potraviny může mít za následek zhoršení 

projevů jiných alergií, onemocnění a jejich projevů. Jedním z těchto případů je alergie na pyl 

břízy, vyvolávající atopický ekzém. Podobný přitěžující efekt mohou mít potraviny 

i při astmatu. [10] 

Pravé potravinové alergie jsou vyvolány neadekvátní reakcí organizmu na běžné, tělu 

neškodné látky produkcí takzvaných alergických protilátek IgE. Ve většině případů reaguje 

tělo ihned po požití potravy. Reakce na potraviny je přitom různá. Od lehčích forem, při nichž 

alergik pociťuje brnění v ústech a lehký otok rtů. V těžších formách reakce mohou oblasti 

lidského těla, které přišli do kontaktu s potravou nabýt významných otoků, zejména jazyk 

a hltan. Při nejtěžším stupni alergické reakce hovoříme o anafylaxi. Při tomto stavu se alergen 

dostane až do krevního oběhu, kde dochází k reakci s IgE. Z anafylaxe se může rozvinout 

v anafylaktický šok spojený s poklesem krevního tlaku, otokem krku nebo velmi silnou 

astmatickou reakcí. Ohrožené jsou také ledviny, mozek a hrozí i možnost selhání srdce. 

Anafylaktický šok vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc spojenou s podáním adrenalinu 

ve formě sprejů, nebo intramuskulárně. Injekci adrenalinu může nosit alergik u sebe ve formě 

automatického injekčního pera. Vždy je ale nutné dodržet maximální počet dávek 

a doporučení stanovených lékařem. V opačném případě hrozí nebezpečí způsobené 

předávkováním adrenalinu nebo interakcí s jinými podávanými léky. Většina potravinových 

alergií se poprvé diagnostikuje již v dětském věku, je ale možné, že se alergie projeví 

až v dospělosti. Alergická reakce neprobíhá hned při prvním kontaktu s alergenem, nejprve 

dochází ke vzniku přecitlivělosti. U dalších kontaktů dochází již k alergické reakci. Průběh 

alergie není u  všech alergiků stejný. Většina alergiků při kontaktu se stejným množstvím 

alergenní stravy reaguje vždy stejně těžkými příznaky. U malého procenta alergiků může být 

s každým dalším kontaktem reakce silnější a vést až k rozvoji anafylaktického šoku. Je velké 

množství potravin, které jsou významnými alergeny.  Vliv na počet alergií má i frekvence 

jakou se jednotlivá potravina konzumuje. Některé z významných alergenů jsou uvedeny ve 

vyhlášce ministerstva zemědělství vyhláška 113/2005 Sb. [31] viz seznam alergenů v kapitole 
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2.3.2. Na našem území jsou především alergie vyvolávané kravským mlékem, moukou, 

kořenovou zeleninou. Mimo „obvyklé“ alergie se i na našem území může objevit alergik 

trpící některou ze vzácnějších alergií. O to důležitější je potom její správné diagnostikování. 

Provádí se za pomoci expozičních testů, kontrolovaných oproti podávanému placebu. 

U citlivých jedinců musí být test prováděn maximálně obezřetně. I malé množství alergenu 

může u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci a přerůst až do anafylaktických šoků. 

Bezpečnější jsou kožní testy nebo vyšetření konkrétního IgE. Nevýhodou těchto testů je jejich 

nižší vypovídací hodnota. Léčba alergie představuje úplné vyloučení alergenu z potravy. 

Stejně jako u potravinové intolerance je možné, že si tělo alergika po určité době dodržování 

diety vytvoří k dříve alergenní potravině určitou toleranci. [5][10]         

3.3 Dílčí závěr 

Současný trh nabízí několik druhů potravinových balíčků a setů využitelných při řešení 

krizových situací. Jejich použití je plánováno jak při použití kontejnerů nouzového přežití, tak 

v souvislosti s nasazením humanitárních balíčků. Převážně na zajištění stravování na první 

dny, do doby realizace opatření k zajištění standartních druhů stravování v podobě dovozu 

stravy nebo její přípravy na místě, například v polních kuchyních. Maximální doba používání 

kompletu je třicet po sobě jdoucích dní. Vhodné celodenní potravinové sety byly vyvinuty 

převážně pro vojenské využití a poskytují tak dostatečnou energetickou hodnotu na 24 hodin 

i při fyzicky namáhavé práci. Lze jich tedy využít pro stravování obyvatelstva podílejících se 

na záchranných a likvidačních pracích, tak i samotných záchranných složek. Pro řešení 

krizových situací je žádoucí, aby komplety nevyžadovaly nízkou skladovací teplotu, což nejen 

prodražuje jejich skladování, ale umožňuje například i jejich přepravu na běžných 

valníkových nákladních automobilech a použití za vyšších teplot prostředí. Podobně důležitou 

roli hraje i obal kompletu. Musí zajistit nejen ochranu před vzdušnou vlhkostí ale i před 

mechanickým poškozením jednotlivých potravin uvnitř balení. Vhodným řešením je obal 

bojových dávek potravin české provenience, tedy využití kombinace voděodolného 

plastového obalu a lepenkové krabičky. Již méně důležitým faktorem je váha kompletu. Při 

vojenském použití je pravděpodobné, že si potravinovou dávku voják sám ponese a to 

i několik balení. Při nevojskovém použití bude dávka distribuována obyvatelstvu v místě 

krizové situace, či nouzového přežití. Není již proto váha kompletu tak relevantní. 

Druhou z analyzovaných skutečností byla onemocnění vyžadující nasazení některého 

z dietetických režimů příjmu stravy. Byly představeny některé z nemocí, jejichž léčba 
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vyžaduje nasazení diety. Z provedené analýzy vyplynulo několik překážek bránících 

vytvoření potravinových setů pro všechna onemocnění vyžadující nasazení diety, se kterými 

se pracovníci krizového řízení mohou při řešení krizových situacích setkat. První komplikace 

je celkový počet onemocnění vyžadující nasazení některé z diet. V současné době ani Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR neeviduje údaje o onemocnění právě z hlediska 

jejich náročnosti na dietní režimy. Druhou komplikaci představuje individualita každé 

předepsané diety. Ta je tvořena nejen s ohledem na potřeby pacienta ale musí zohledňovat 

aktuální fázi onemocnění a může se tak měnit. Různá onemocnění a potravinové alergie, či 

intolerance se mohou u každého pacienta kombinovat.  Také z tohoto důvodu je zhola 

nemožné vytvořit potravinové komplety pro každé z onemocnění, vhodné pro stravování 

jednoho každého jedince vyžadujícího dietní režim. Ze skupiny prezentovaných onemocnění 

je reálná možnost tvorby potravinového kompletu pouze u celiakie. Je to zejména kvůli 

prevalenci onemocnění a stejnorodosti předepsané diety.  Pro další skupiny pacientů s  dietou 

je nutné nalézt alternativní řešení dané problematiky. 
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4 Návrhová část 

Z provedené analýzy jasně vyplývá nereálnost vytvoření potravinových setů pro všechny 

skupiny obyvatel trpící některou z diet, jejíž nedodržení by mohlo mít vážné následky 

na zdraví. Je tedy nutné nalézt adekvátní řešení dané problematiky, které by bylo pokud 

možno aplikovatelné na větší počet onemocnění a alergií. Ohled musí být brán nejen 

na prevalenci jednotlivých onemocnění ale i na ekonomické náklady spojené s tímto druhem 

řešení. 

Další část mé práce bude proto dělena na dvě části. První z nich se bude snažit nalézt řešení 

problematiky v organizačních změnách a doporučeních. V té druhé se pokusím nalézt 

alternativní složení potravinového setu, využitelného k zajištění stravování obyvatel 

s diagnostikovanou celiakií. Jako jednoho z onemocnění s dostatečnou prevalencí a vhodným 

dietním režimem.  

4.1 Návrh opatření organizačního charakteru 

Řešení této problematiky by mělo nalézt odpovědi především na dvě základní otázky. Jak 

zjistit, zda někdo při provádění evakuace v důsledku vzniku krizové situace potřebuje 

zajištění některého ze speciálních druhů stravování? Jak zajistiti stravování těchto osob?  

4.1.1 Identifikace osob vyžadujících některou z potravinových diet 

Jak už bylo zmíněno výše, počet onemocnění vyžadujících některou z potravinových diet 

je velmi rozsáhlý. Což klade vysoké nároky na zajištění správnosti dietotologického 

stravování. Při nařízení evakuace jsou osoby poučeny o tvorbě evakuačního zavazadla, jehož 

součástí by měla být strava na první dny po evakuaci. I když současná koncepce ochrany 

obyvatelstva [15] počítá s faktem, že obyvatelé jsou spoluodpovědní za svou ochranu. Praxe 

ukazuje, že si této skutečnosti lidé často nejsou, nebo nechtějí být vědomi. Ve strachu o svůj 

majetek odmítají opustit svá obydlí a jsou následně zachraňováni v pozdějších fázích krizové 

situace, mnohdy s nasazením života samotných záchranářů. I z tohoto důvodu se nelze 

spolehnout, že si obyvatelé potraviny na první dny zajistí a je tedy nutné se v rámci řešení 

krizové situace připravit i na tuto eventualitu. Celá situace se komplikuje, jedná-li se o osobu 

nebo osoby vyžadující některý z dietních režimů stravování. Je tedy velice důležité vědět 

o přítomnosti těchto osob co nejdříve a mít tak dostatek času na nalezení vhodného řešení. 

První možností k identifikování obyvatel, kteří potřebují zajištění speciálního stravování 
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je při příchodu do evakuačního střediska.  Zde jsou evakuovaní ihned po příchodu evidováni, 

většinou dle předpřipravených formulářů. Do tohoto formuláře jsou zaznamenávány údaje 

o každé z evakuovaných osob, obsahující pořadové číslo, jméno a příjemní, adresu bydliště, 

datum narození, kontaktní údaje, zdravotní stav, a údaje o opuštění evakuačního střediska. 

Právě do sloupce zdravotní stav by měla být onemocnění vyžadující dietní režim 

zaznamenávána. Otázkou je nakolik je obsluha evakuačního střediska schopna údaje 

o onemocnění správně vyhodnotit a spojit si ho s nutností zajištění speciálního stravování. Ne 

všechny evakuované osoby si totiž ve stresu spojeném s prožívanou krizovou situací otázku 

na zdravotní stav spojí s nutností informovat pracovníky evakuačního centra, jimiž mohou být 

příslušníci jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, či civilní pracovníci, s nutností sdělit 

potřebu zajištění speciálních druhů potravin, či eliminaci některých druhů potravin. 

Řešením tohoto problému by mohlo představovat přidání dalšího sloupce do evidenčního 

formuláře [3]. Dotazující se přímo na potravinové diety a alergie, jejíchž nedodržení by mohlo 

znamenat ohrožení života či ohrožení zdraví (viz příloha 1). Stejné úpravy by měly i doznat 

dokumenty týkající se náhradního a nouzového ubytování, například evidenční formulář pro 

MZHP. Každá zaevidovaná dieta a alergie by byla následně konzultována s lékařem. Vhodné 

by též bylo  poučení případných pracovníků provádějících evidenci o základních 

onemocněních vyžadující speciální stravování. Například formou pravidelných školení 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, při základní a cyklické odborné přípravě velitelů 

těchto jednotek. Či zapracováním problematiky do Bojového řádu jednotek požární ochrany, 

respektive do jeho metodických listů věnovaných ochraně obyvatelstva [3]. 

Takovýto způsob řešení je možný při opatření nouzového přežití navazující na předchozí 

evakuaci. Ne všechny krizové situace ale evakuaci obyvatelstva z míst jejich ubytování 

vyžadují. Jak zabezpečit speciální stravování v návaznosti krizovou situaci vyžadující 

například zavedení regulačních opatření omezující prodej potravin?  V případě zajišťování 

speciální stravy by si potřební obyvatelé na základě lékařsky ověřené správy o nutnosti 

dietního režimu stravování mohli vybrat prodejce blízko místa svého bydliště, u něhož by se 

mohli dožadovat nákupu například diabetických či bezlepkových potravin. Evidence 

potřebných obyvatel by pak probíhala v místě výdeje potravinových lístků. Prodejci by bylo 

v návaznosti na požadavek nákupu speciálních druhů potravin zajištěno zásobování 

příslušnými orgány krizového řízení obce s rozšířenou působnosti. Realizace takovýchto 

opatření by vyžadovala aktualizaci a doplnění plánů nezbytných dodávek o výrobce 

a dodavatele schopné zabezpečit nezbytné dodávky jednotlivých druhů dietní stravy.                  
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4.1.2  Zajištění speciálního stravování osob 

V předchozí podkapitole byly představeny možnosti jako identifikovat osoby vyžadující 

speciální formy stravování. Další krok představuje prezentování jednotlivých možností jak 

zajistit stravování osob vyžadující eliminaci některé ze složek potravy. Je samozřejmé, 

že jednotlivé druhy opatření a jejich reálná aplikovatelnost se bude lišit dle rozsahu krizové 

situace, funkčnosti výrobní a silniční infrastruktury a musí být přizpůsobena aktuálním 

podmínkám a možnostem.  

Při krizových situacích dotýkajících se velkého počtu obyvatel je pravděpodobné, že bude 

nutné zajistit i speciální opatření ve stravování. Toto platí dvojnásob v návaznosti 

na prováděnou evakuaci postihující například městské aglomerace s velkým počtem osob 

soustředěných na relativně malé ploše. O to důležitější je, aby si obyvatelé s dietním režimem 

zajistili stravu na první dny po evakuaci sami, neboť na rozdíl od ostatních obyvatel nelze 

předpokládat, že by jim byla strava vyhovující jejich dietnímu režimu poskytnuta už 

v evakuačním středisku. Je pravděpodobné, že čas nutný k zajištění speciálního stravování 

bude ještě delší, než u stravy běžné. Kde může být použito pro překonání prvních dnů již 

dříve zmiňovaných bojových dávek potravin.  Pokud je k ubytování evakuovaných osob užito 

míst nouzového ubytování je výhodné osoby vyžadující dietní režim ubytovávat do takových 

zařízení, jež jsou schopny dietní režim osob uspokojit. Zejména pokud jde o onemocnění 

diabetem nebo celiakií, dochází v dnešní době k vyšší informovanosti lidské společnosti 

o těchto onemocněních, spojené s větší nabídkou restauračních zařízení a školních vývařoven, 

jež jsou schopny zajistit stravu v potřebném dietním režimu. Přesto pokud má být 

deklarováno zajištění správného dietního režimu je nutný dohled odborníka, tedy lékaře 

diabetologa či spíše nutričního terapeuta (dříve označovaného jako dietní sestra) nad 

přípravou stravy. Nutriční terapeut je oprávněn dle zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních [35] k samostatnému zajišťování činností klinické výživy a je schopen tak 

zajištovat správné nutriční hodnoty v rámci dietních režimů.  

Reálným východiskem vedoucím k zajištění správného stravování osob vyžadující některý 

z dietních režimů je tedy dovoz této stravy připravované ve stravovacím zařízení nemocnic, 

právě pod dohledem nutričního specialisty. Ten by byl odpovědný nejen za správnou přípravu 

stravy, ale i za její správnou distribuci k určené osobě.    

Pro efektivní zásobování a také vzhledem k finanční náročnosti přepravy potravy, je vhodné 

osoby s potřebou dietního stravování, po jejich identifikaci v evakuačních střediscích 
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evakuovat z celého ohroženého území do jednoho místa náhradního či nouzového ubytování 

co nejblíže ke zdravotnickému zařízení s potřebnou kapacitou k přípravě určeného množství  

dietické stravy. Při předpokládaném dlouhodobějším opatření, je v rámci snížení psychické 

zátěže evakuovaných vhodné ubytovávat občany s dietními omezeními zařízení společně 

s jejich rodinou. Je tedy nutné počítat i se zajištěním potřebných kapacit k přípravě běžné, bez 

dietní stravy. 

Výhodou prezentovaného způsobu zajišťování potravy je i zajištění zásobování v případě 

nařízené regulace potravin. Nemocnice a léčebné ústavy připravují pro své pacienty stravu dle 

dietních norem, přitom od nich nepožadují ústřižky k regulovaným potravinám [19]. Stejného 

principu by mohlo být užito při mimonemocničním stravování evakuovaných osob s dietním 

režimem stravy. Zdravotnické zařízení by potom ve výkaze spotřeby regulovaných potravin 

uvádělo zvlášť potraviny pro stravování pacientů nemocnice a evakuovaných osob. Návrh 

způsobu zásobování v souvislosti s regulačními opatřeními, jenž by nenavazovaly na evakuaci 

obyvatelstva z míst bydliště je již uveden v kapitole 4.1.1.  

V případě, že by v souvislosti s nouzovým ubytováním nebylo možné zajistit prezentované 

způsoby dovozu stravy z lékařských zařízení, nebo pokud se jedná o menší počet osob 

vyžadujících některý z dietních režimů stravování, bylo by možné připravovat dietní stravu 

přímo v místě náhradního, či nouzového ubytovaní. Vždy by to ale mělo být pod dohledem 

náležité odborně způsobilé osoby, většinou tedy nutričního specialisty nebo lékaře 

diabetologa. 

Zajištění stravování alergiků  

Zajištění stravování alergiků i osob s některou z forem potravinové intolerance by v případě 

řešení krizových situací bylo o poznání jednoduší, než u osob vyžadujících dodržování 

některé z potravinových diet, vyžadujících speciálních druhů potravin, přesných porcí nebo 

speciálních druhů přípravy. Léčbu v případě alergií a intolerancí představuje eliminování 

alergenní, či pro tělo „citlivé“ potraviny z jídelníčku. V případě krizových situací, u nichž 

bude užito k řešení pouze regulačních opatření v prodávaných potravinách, nemusí být 

přijímána, v souvislosti se skupinou alergiků, žádná speciální opatření. Musí být pouze 

zajištěn dostatečný sortiment potravin, který by mohl nahrazovat případný energetický 

výpadek způsobený nemožností konzumace alergenní potraviny. Pouze při extrémních 

nedostatcích potravin, při níž by bylo zásobování omezeno pouze na základní potraviny, by se 

postupovalo stejně jako u osob vyžadujících jiné druhy potravinových diet. Tedy po 
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předložení lékařské zprávy o potravinové alergii na některou ze základních potravin u úřadu 

vydávající potravinové lístky, by obyvatel požadoval zajištění náhradní potraviny obdobného 

druhu, jenž by pro danou osobu byla zdravotně nezávadná. Určil by si také prodejce, u něhož 

bude nákup potravin prováděn. 

 Složitější situace nastává při řešení krizových situací vyžadujících  evakuaci obyvatelstva 

z postiženého území a následného náhradního a nouzového ubytovaní, spojeného 

s podáváním stravy.  U toho druhu opatření totiž nemá občan reálnou možnost tvorby 

vlastního jídelníčku, s možností eliminace pro něj alergenní potraviny.  Provozními řády míst 

nouzového ubytování má pak povoleno konzumovat pouze prověřené, tedy hygienicky 

nezávadné potraviny a balenou pitnou vodu.[28] 

Osoby s potravinovými alergiemi by byly identifikovány už při příchodu do 

míst  evakuačních středisek a následně při prezenci v místech nouzového a náhradního 

ubytování. Pracovníci zajišťující provoz míst nouzového přežití by tedy měli mít informace 

o potřebnosti eliminace některých druhů potravin, pro konkrétní evakuované osoby.  

V případě denního jídelníčku obsahujícího alergenní potravinu, by byla pro konkrétní osobu 

připravena alternativní strava, popřípadě by bylo možné využít vhodných konzervovaných 

potravinových dávek, nebo nakoupených hotových pokrmů vyhovujícím typu alergie. 

Zejména u mimořádně citlivých osob, může reakci na potravinu vyvolat i minimální množství 

alergenu kontaminující potravu při její přípravě, například z nedostatečně očištěného 

kuchyňského nádobí [10]. Zejména z toho důvodu by tak příprava nealergenní potravy měla 

probíhat odděleně od zdrojů možné kontaminace. U osob s potravinou intolerancí nebývá 

reakce organismu natolik vážná jako u potravinových alergií s tvorbou protilátek IgE. 

V některých případech může být dokonce riziková potravina, po určité době dodržování diety, 

v malých množstvích běžně přijímána. Přesto i tyto osoby by měli mít možnost se závadové 

potravině vyhnout a žádat alternativní náhradu. Velmi prospěšným opatřením by v tomto 

směru mohlo být zveřejňování potencionálních alergenních složek stravy v jídelníčcích 

zařízení nouzového a náhradního ubytování. Je samozřejmě nereálné postihnout takto všechny 

ingredience připravované stravy, protože potravinová alergie a intolerance se může u člověka 

vyvinout prakticky na jakoukoli potravinu z jeho jídelníčku. Jakýmsi vodítkem by v tomto 

směru mohla být již zmiňovaná vyhláška ministerstva zemědělství [31] jenž uvádí přehled 

možných alergenních potravin, které musí být povinně uváděny na obalech potravinových 

výrobků. Informace o alergenu by tak mohla být přebíraná právě z povinných údajů na 

přebalech surovin 
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Všechna tato opatření budou komplikovat přípravu stravy a zatěžovat obsluhu míst 

nouzového a náhradního ubytování. Stejně tak jako budou zatěžovat orgány krizového řízení 

řešící krizovou situaci. Právě z tohoto důvodu je nutné vyžadovat během prvních dnů 

realizace opatření lékařské potvrzení o onemocnění, alergii či potravinové intoleranci. Jako 

dokladu by mohlo být užito lékařské zprávy, či telefonické konzultace s ošetřujícím lékařem. 

Z výsledků několika zahraničních studií totiž vyplývá fakt, že jen malé procento respondenty 

uváděných potravinových alergií bylo skutečně lékařsky prokázáno [5]. 

4.2 Návrh potravinového balíčku 

V předchozích částech práce bylo prezentováno několik překážek bránících vytvoření 

potravinových setů pro všechna onemocnění vyžadující speciální formy stravování.  Jako 

perspektivní se v tomto ohledu jeví pouze potravinový komplet pro obyvatele trpící celiakií. 

Je to zejména z důvodu jednotné léčby pro všechny pacienty v klidovém stádiu onemocnění, 

spočívající v dodržování přísné bezlepkové diety. Rovněž prevalence onemocnění udávána 

1:200 až 1:250 [9] přestavuje reálnou nutnost řešení stravování celiaků již při krizových 

situacích postihujících menší územní celky. Využitelnost představeného kompletu by byla 

podobná jako u bojových dávek potravin. Tedy především k zajištění stravování na první dny 

po vzniku krizové situace. Respektive na dobu nezbytně nutnou k zajištění speciálních druhů 

stravování. Představený komplet je nutno brát pouze jako demonstrativní. Na vzniku 

kompletu vhodného pro reálné nasazení by byla nutná spolupráce několika odborníků. 

Především nutričního specialisty a technologa potravin, taky aby byla zajištěna zdravotní 

nezávadnost pro uřčenou skupinu onemocnění a také zajištěna maximální možná doba 

spotřeby, nejlépe v délce 24 měsíců. Pro sestavení bezlepkového potravinového balíčku bylo 

užito potravin běžně dostupných v prodejní síti. Jako dokladu o absenci lepku bylo užito 

informací uvedených na etiketě, či internetových stránkách výrobce. Návrh složení 

bezlepkového potravinového balíčku vychází z bojových dávek potravin. Nutriční bilance 

a respektuje minimální denní nutriční příjem osoby ubytované v MZHP v gesci HZS 

stanovené ředitelem HZS ČR (tabulka 5) [28]. Případné navýšení energetické hodnoty 

kompletu by představovalo jeho doplnění o bezlepkový chléb. 
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Tabulka 5 - Nutriční zhodnocení (zdroj: autor) 

 

Složení bezlepkového potravinového balíčku. 

Součástí potravinového balíčku by měli být i dva kusy bezplamenného ohřívače pracujícího 

na principu chemické reakce. Použití toho typů ohřívače sice znemožňuje přípravu teplých 

nápojů, výrazně ale zvyšuje bezpečnost kompletu. Mezi další doplňky byl zařazen igelitový 

sáček na odpadky, hygienické vlhčené ubrousky a toaletní papír. Celkový navrhovaný obsah 

balíčku (obrázek 4) je uveden v tabulce (tabulka 6). Celková cena navrhovaného kompletu 

byla vypočtena součtem cen jednotlivých položek. I po započtení dalších nákladů na 

kompletaci balíčku, by jeho cena neměla překročit částku 500 Kč včetně DPH. Což odpovídá 

ceně běžných potravinových kompletů určených zajištění stravování jedince na 24 hodin.  

  Tabulka 6 - Návrh složení bezlepkového potravinového setu (zdroj: autor) 

Návrh složení bezlepkového potravinového setu 

Název položky 
počet 

kusů/váha 

Energetická 

hodnota 

Základní složky stravy cena 

za 

balení 
bílkoviny tuky sacharidy 

kJ g g g Kč 

rizoto s vepřovým masem 300 g 1690 11,4 18 49,2 33.90 

vařené fazole v omáčce 400g  1256 14,8 1,6 48,8 45.90 

kukuřičné rýžové plátky 150g 2272 13,05 2,85 120 36.20 

konzerva z tuňáka 56g 119,28 13,44 7,28 0 44,9 

paštika Májka 100 g  1120 11 24 4 15.20 

čokoláda hořká 50g 1239 0,8 21,4 25,75 23.20 

energetická tyčinka  40g 877,2 8,04 13,2 29,68 32.50 

džem Jahůdka 2x20g 391,2 0,08 0,04 23,72 6 

toaletní papír 1         5 

bezplamenný ohřívač 2         160 

vlhčené ubrousky 1         27 

PE sáček 1         2 

obalový materiál 1         10 

Celkové hodnoty   8845,4 72,61 88,37 301,15 441,8 

Nutriční zhodnocení 

        
Energetická 

hodnota 
bílkoviny tuky sacharidy 

        kJ G g g 

minimální požadované hodnoty[28] 8000 68 74 299 

hodnoty potravinového kompletu 8845,4 72,61 88,37 301,15 
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Obrázek 4 - Návrh bezlepkového balíčku (zdroj: autor) 

Přebal kompletu 

Jako přebalu potravinového balíčku bylo po vzoru bojové dávky potravin užito lepenkové 

krabičky zatavené ve voděodolné neprůsvitné folii. Toto řešení poskytuje dostatečnou 

ochranu potravin jak proti mechanickému poškození tak i vzdušné vlhkosti do 70%. Další 

výhodou je snadnější manipulace a možnost skládat jednotlivé dávky na sebe, což může 

usnadňovat skladování a přepravu na místo použití. Ke skladování kompletu není nutné užít 

chladících zařízení. Přebal kompletu obsahujel název potravinového kompletu s uvedeným 

složením a mezinárodním symbolem označující bezlepkové potraviny.  

Nasazení kompletu 

Jak již bylo zmíněno dříve. Reálné užití bezlepkového potravinového kompletu by bylo stejné 

jako u konzervovaných dávek potravin. Má sloužit ke krátkodobému individuálnímu 

stravování, do doby zajištění hromadného stravování. Popřípadě jako náhradní strava 

v případě nedostatku potravin, či problémech v zásobování. Z tohoto určení musí vycházet 

i předpokládaný počet kompletu. Nejméně jedním kusem kompletu by měl být vybaven každý 
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z kontejneru nouzového přežití v gesci HZS ČR. Počty balení dle jednotlivých ORP by měly 

vycházet z provedené analýzy území, a prevalence celiakie na daném území.   

4.3 Dílčí závěr 

Úlohou předcházející kapitoly bylo především nalezení odpovědí na dvě základní otázky. Jak 

zjistit zda někdo při provádění evakuace v důsledku vzniku krizové situace potřebuje zajištění 

některého ze speciálních druhů stravování?  A jak efektivně zajistit stravování těchto osob?  

Navrhnuté řešení počítá s identifikací osob vyžadujících některou z potravinových diet již při 

příchodu osob do evakuačních center. K tomuto účelu byla navrhnuta úprava evakuačních 

formulářů spočívající v doplnění sloupce tázajícího se na potravinové diety a alergie 

(příloha 1). K druhotné identifikaci by následně docházelo při evidenci v místech náhradního 

a nouzového ubytování. Stejně tak byl navrhnut způsob identifikace osob a možný způsob 

jejich zásobování potravinami při krizových situacích nevyžadující pro své řešení provedení 

evakuace postiženého obyvatelstva z místa bydliště.  

Návrh možností stravování osob vyžadujících některou z potravinových diet naráží vždy na 

problematiku klinické výživy. Přesto že, například u celiakie existuje v dnešní době poměrně 

velká skupina stravovacích zařízení nabízející bezlepkovou stravu, nelze ji pro potřeby 

speciálního stravování při krizových situacích využít. Hlavním důvodem je problematika 

garantování její zdravotní nezávadnosti pro uvedenou skupinu obyvatel. Zejména z tohoto 

důvodu je pro stravování dietetiků nejvhodnější využít stravovacích kapacit lékařských 

zařízení a služeb jejich nutričních specialistů. Tito by byli zodpovědní za přípravu dietetické 

stravy a její distribuce konkrétním obyvatelům. Služby nutričních specialistů a stravovacích 

zařízení by bylo vhodné zajistit uzavřením smluv o pomoci na vyžádání. 

Pro kvalitnější stravování osob s potravinovou intolerancí, či alergií bylo navrhnuto 

detailnější rozpracování denních jídelníčků, tak aby uvedené osoby měly větší možnost 

identifikovat pro ně alergenní či citlivou potravinu a požadovat výdej alternativní stravy.  

  Dále byl prezentován návrh složení potravinového kompletu pro celiaky. Jeho nasazení 

při řešení krizových situacích spočívá především v zajištění krátkodobého stravování osob.  

Navrhovaný potravinový balíček je koncipován pro pokrytí energetické potřeby osoby na 

dobu dvaceti čtyř hodin. Jeho energetická hodnota a základní složky odpovídají 

v porovnávaných parametrech nařízení GŘ HZS [28] a jsou blíže představeny v tabulce 6. 

Jedná se však pouze o reprezentační vzorek, mající za úkol prezentovat možnost tvorby 
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kompletu i z potravin a doplňků běžně dostupných v prodejní síti.  Pokud by měl být komplet 

reálně nasazen, vyžadoval by důkladnějšího výzkumu odborně způsobilých osob z oboru 

dietologie a technologie potravin. A to zejména k zajištění dietotologické nezávadnosti 

potravin. Důležitým parametrem je i doba spotřeby, jež je u navrhovaného kompletů 

sestaveného z běžně dostupných potravin nízká. Je třeba, ve spolupráci s technology potravin, 

nalézt vhodné složení, nebo postup výroby tak, aby všechny komponenty dosahovaly doby 

spotřeby nejméně dvaceti čtyř měsíců od data kompletace potravinového balíčku.      
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Závěr 

Zkušenosti s krizovými situacemi, které v posledních desetiletích postihly území České 

republiky, vedly k vytvoření funkčního systému zásobování potravinami. Ten se opírá 

především o tzv. krizovou legislativu, schválenou po ničivých povodních v roce 1997. Systém 

je v případě potřeby schopen v určitém čase od vzniku krizové situace zajistit zásobování 

obyvatelstva základními potravinami. Stejně tak je schopen po provedené evakuaci zajistit 

zásobování míst nouzového ubytování připravenou stravou, nebo potravinovými surovinami. 

Celá situace se komplikuje v případě nutnosti zajištění stravování osob vyžadujících některý 

z dietních režimů stravování. Například v souvislosti s potravinovou intolerancí, alergií, nebo 

onemocněním, jehož léčba vyžaduje eliminaci některé ze složek běžného jídelníčku. 

Cílem práce bylo navržení speciálních potravinových balíčků a také systému jejich distribuce 

postiženému obyvatelstvu při krizových situacích. Nejprve bylo ale nutné představit 

jednotlivé pojmy a legislativu postihující danou problematiku. 

Analytická část práce si kladla za cíl zhodnotit potravinové komplety vhodné k řešení 

krizových situací, tak aby poznatky mohly být aplikovány při návrhu speciálních druhů 

potravinových balíčků pro osoby s nutností dietotologického stravování.  Výrazně se přitom 

prezentovala nutnost kvalitního obalu kompletu, který musí ochránit jednotlivé komponenty 

před nežádoucím mechanickým poškozením. A také minimální teplota skladování, jež 

výrazně ovlivňuje možnosti a finanční náklady na skladování a distribuci dávek. Jako velmi 

stěžejní se ukázala být problematika analýzy onemocnění a alergií, vyžadujících dietní formy 

stravování. Výčet onemocnění vyžadující dietní režim stravování je příliš rozsáhlý na to, aby 

mohl být vytvořen potravinový komplet pro každé jednotlivé onemocnění. Další komplikací 

je individualita jednotlivých diet, tvořených často „na míru“ pacientům, dle aktuální fáze 

onemocnění, fyzické aktivitě, věku atd. 

Na základě výše uvedeného bylo v návrhové části práce preferováno spíše řešení 

organizačního charakteru, nežli tvorba potravinových kompletů pro větší počet onemocnění. 

Aby mohla být přijímána jakákoli opatření, je nejprve nutné identifikovat osoby, které 

vyžadují některý ze speciálních druhů potravin. A to především v návaznosti na opatření 

nouzového přežití, kdy je zajišťováno hromadné stravování. Z tohoto důvodu bylo navrhnuto 

doplnění evakuačního formuláře o sloupec tázající se přímo na potravinové alergie a diety. 
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Dále byl navrhnut systém zajištění potravin a hromadného stravování pro osoby vyžadující 

některou z forem dietních režimů. Pokud má systém deklarovat zajištění správného dietního 

režimu je nutný dohled odborníka, tedy lékaře diabetologa či spíše nutričního terapeuta nad 

přípravou a distribucí stravy jednotlivým strávníkům. Všechna předkládaná opatření potřebují 

určitý čas na svou realizaci a je tak na obyvatelstvu aby dodržovalo doporučení a zajistilo si 

potraviny na první dny krizové situace vlastními silami. Jediným z onemocnění, které má 

dostatečnou prevalenci a jednotnost diety vhodné k tvorbě potravinového kompletu je 

celiakie. Pro tuto skupinu obyvatel byl navrhnut potravinový komplet vhodný k překonání 

prvních dnů krizové situace. Navrhnutý potravinový balíček poskytuje dostatečnou 

energetickou hodnotu k využití při řešení krizových situací. Přesto, pokud by měl být komplet 

reálně nasazen, vyžadoval by důkladné nutriční zhodnocení. A také výzkum, tak aby všechny 

jeho komponenty dosahovaly minimální trvanlivosti nejméně 24 měsíců od data výroby.  

Z kontextu předkládané práce jasně vyplývá nutnost dalšího mezioborového výzkumu. Na 

němž by se měli podílet technologové potravin, nutriční terapeuti a pracovníci zabývající se 

přípravou opatření pro krizové situace. Tak aby si obyvatelé s potravinovou alergií, nebo 

onemocněním, jež vyžaduje dodržování přísné diety, mohli být jisti nezávadností zajišťované 

stravy i při nastalé krizové situaci. 

Přínos této práce v teoretické rovině spočívá především v konceptualizaci řešení dané 

problematiky. Za přímý přínos pro praxi může být považován návrh identifikace osob 

vyžadujících speciální stravování a koncept potravinového balíčku určeného ke stravování 

osob trpící celiakií. 
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Příloha číslo 1 – Aktualizovaný formulář evidence evakuovaných osob 

 

Evidence evakuovaných osob                                                                                                                                                                               list…. /.....                                                                                                                                                                  

 (název/označení , adresa evakuačního střediska) 

Poř. 

číslo 
Jméno Příjmení 

Datum 

narození 

Adresa trvalého 

bydliště 

Tel. 

kontakt 

Kontakt na 

rodinné 

příslušníky 

Zdravotní stav 

(důležité léky 

atd.) 

Potravinové 

alergie a 

diety 

Poznámka o 

opuštění 

evakuačního 

střediska 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Zdroj: Upraveno dle [3]                

                     Martin Richter, Zásobování potravinami v krizových situacích 


