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ANOTACE 

 

HANDREJCHOVÁ, Eva. Využití nafukovacích stanů v rámci humanitární pomoci, 2013, 

VŠB – TUO, FBI. Diplomová práce, vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský. 

 

Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí a evakuací. V návaznosti na tyto 

problematiky následuje malé srovnání s Německem. Nafukovací stany jsou relativně novou 

variantou nouzového ubytování, ale je možno je využít i pro jiné účely. Právě jejich 

specifikaci a možnostem použití je věnována poslední část práce.  
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2013, VŠB – TUO, FBI. Master thesis, supervisor: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský 

 

This Master thesis deals humanitarian aid and evacuation. The next part solve comparison 

with Germany. Inflatable tents are relatively new variant of emergency accomodation but also 

for other purposes. Tents specification and possibility of using are describe in the last part. 
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Úvod 

 Samotný pojem evakuace vyvolává v řadě lidí negativní pocity a nejde ani tak o to, 

zda se jich týká či nikoliv. Tento jev nelze odstranit a jeho zmírnění by bylo nejspíš možné 

vhodným psychologickým působením, ale tím se zabývat nebudeme. Následující stránky 

pohlížejí na evakuaci jako na nezbytnou součást mimořádných událostí a je nutno se na ni 

připravit. Veřejnost se většinou přípravy neúčastní, bývá pod taktovkou odborníků. 

Zhodnocují území, objekty, trasy, využitelnost a realizovatelnost nepřeberného množství 

různých řešení.  

 

 Humanitární pomoc, úzce souvisí s evakuací. Její dlouhou historii nelze přesně 

ohraničit. V každém případě se původně neoznačovala tímto slovním spojením. V dnešní 

době se téměř vše měří z materiálního pohledu, ale v počátcích se lidé řídili svými pocit, 

případně zkušenostmi. Vždy záleží na vnímání situace jednotlivci, skupinami, státem a jejich 

možnostmi, které jsou současně okleštěny legislativou. 

 

 Oba pojmy spolu úzce souvisí. Lépe řečeno navazují na sebe. Nejprve probíhá 

evakuace a následně jsou prováděny činnosti v rámci humanitární pomoci.  

 

Nafukovací stany mohou vyvolávat pocit, že se jedná o atrakci pro děti, na které 

mohou skákat, klouzat apod. To, že je to zcela jinak zjistíte z předkládané práce. Je jich hned 

několik druhů a účel, k němuž budou využity není striktně stanoven. Výhody a možnosti 

využití jsou popsány v poslední části práce. 
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Rešerše literatury 
 

Problematikou humanitární pomoci se zabývá řada organizací jak v tuzemsku,  

tak v zahraničí. Publikační činnost o této oblasti již tak běžná není a mimo pár výjimek,  

se jedná především o stručné příručky, letáky či informace na webových stránkách 

jednotlivých organizací. Evakuaci jako takovou podrobněji řeší Vyhláška MV 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Nafukovací stany jsou velmi specifickým 

produktem a jako takové si zaslouží být prezentovány. Tyto informace sice nejsou dostupné 

v knihách, ale k dispozici na internetových stránkách firmy nebo jejich letácích. 

 

FOLWARCZNY, L.; POKORNÝ, J.: Evakuace osob. Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2006. 

ISBN: 80-86634-92-2. [20] 

 

 Publikace prezentuje evakuaci z pohledu požární ochrany i ochrany obyvatelstva. Dále 

se věnuje různým typům evakuací a metodám pro hodnocení evakuace osob. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Ochrana obyvatelstva. Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2005. 

ISBN:80-86634-70-1 

 

 Komplexní pohled na problematiku ochrany obyvatelstva bezpochyby poskytuje tato 

publikace. Mimo evakuace se zabývá také systémem varování, ukrytí a nouzového přežití 

obyvatelstva, vysvětluje, kdo realizuje a nese zodpovědnost za provádění ochrany 

obyvatelstva a její návaznost na další obory lidské činnosti.  

 

PROCHÁZKA, Z.: Humanitární pomoc v České republice. 3.vydání. MV – GŘ HZS ČR, 

Praha 2006. ISBN 80-86640-53-1 

 

Příručka se zaměřuje na charakteristiku významných humanitárních organizací 

působících na území České republiky s přehledem služeb, které nabízejí. Obsahuje také 

doporučené zásady chování obyvatelstva při mimořádné události.  
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PROTIVINSKÝ, M.: Zdolávání mimořádných událostí (Zkušenosti ze Spolkové republiky 

Německo). 1.vydání. MV – GŘ HZS ČR, Praha 2001. ISBN 80-86111-94-6 [31] 

 

 Tato publikace ukazuje pohled na prevenci přírodních pohrom a provozních havárií 

v Německu. Dále je zaměřena na zvládání následků těchto událostí, vývoj záchranného 

systému a humanitární pomoci.  

 

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

 

 Zákon se zabývá charakteristikou složek integrovaného záchranného systému, 

postavením a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků při přípravě  

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. V další části  

se zabývá právy a povinnostmi právnických a fyzických osob při mimořádných událostech. 

 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 Část čtvrtá této vyhlášky se zabývá způsobem provádění evakuace a jejího 

všestranného zabezpečení. Stanovuje způsoby provádění evakuace, orgány pro řízení 

evakuace. Dále jsou zde obsaženy zásady postupu při poskytování úkrytů. 
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1 Humanitární pomoc 

1.1 Historický vývoj 

 

Poskytování pomoci vychází z jednotlivých světových náboženských a kulturních 

tradic, myšlenek filozofických směrů, je součástí sociálních reforem a posláním 

humanitárních organizací. Nalezneme je např. v křesťanství, kde pomoc všem bližním patří k 

praktickému křesťanskému životu, nebo také v myšlenkovém směru humanismu rozvíjejícím 

se v Evropě ve 14. - 16. století. Podle humanitního přístupu je morální povinností nezištně 

pomáhat strádajícím. 

 

Současnost přináší jiný pohled na tento způsob pomoci a to především v jeho 

střízlivější podobě. Významnou motivací lidské pomoci jsou důvody politické a praktické. 

Vlády cíleně využívají humanitární a rozvojové pomoci v zahraniční politice států,  

aby zmírnily následky přírodních katastrof, politické krize, zabránily mezinárodnímu 

terorismu a k prevenci konfliktů, které by mohly mít v dlouhodobém horizontu nepříznivý 

vliv, jak na jejich stát, tak na světovou ekonomiku. 

 

V roce 1863 byla v Ženevě založena jedna z nejvýznamnějších organizací, 

Mezinárodní výbor Červeného kříže, pěticí švýcarských občanů – Dunant, Divour, Moynier, 

Appia a Maunoir. Tato organizace zastává postoj šiřitele a ochránce mezinárodního 

humanitárního práva. Mezinárodní výbor ČK je zákládajícím členem Mezinárodního hnutí 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Roku 1919 založil ve Velké Británii Eglantyne Jebb 

organizaci - Save the Children, jejímž účelem bylo poskytovat pomoc dětem, které přežili 

první světovou válku.  

 

V roce 1923 Englantyne Jebb napsal Chartu dětí, která byla přijata jako Deklarace 

práv dětí. V průběhu fungování organizace se její poslání nezměnilo a i nadále se věnuje 

poskytování pomoci dětem. Ve třicátých letech 20. století vznikl americký International 

Rescue Committee (IRC) na pomoc Židům utíkajícím z nacistického Německa, ale i Itálie  

a Španělska. Tato organizace se stala jednou z nejvýznamnějších světových humanitárních 

organizací. Velmi významná organizace byla založena v roce 1945 a to Organizace spojených 

národů. Důvodem vytvoření byl vznik prostředí, ve kterém by se státy vyvarovaly 
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ozbrojených konfliktů a spory by řešily diplomatickou cestou. Arbitry těchto sporů měli být 

mocnosti, které vyhráli válku (2. sv. válku). OSN je jediná univerzální organizace, která svou 

činnosti pokrývá veškeré oblasti lidského konání, tj.: ochrana mezinárodního míru  

a bezpečnosti; podpora ekonomického a sociálního rozvoje; ochrana lidských práv; 

humanitární činnost; mezinárodní právo. Humanitární činností se zabývají některé z agentur 

OSN. [9] 

 

I když Řád maltézských rytířů nepatří mezi nejvýznamnější organizace, zapisuje  

se do podvědomí veřejnosti jako jedna z nejstarších organizací, která byla založena  

v Jeruzalémě roku 1076. Řád se zabýval zdravotnickou a posléze i vojenskou pomocí 

poutníkům do Svaté Země. V současné době se tento Řád v České republice zaměřil  

na pomoc obyvatelům ČR. 

 

1.2 Vymezení humanitární pomoci 

Humanitární pomoc je výrazem solidarity s postiženými, jako součást úsilí 

mezinárodního společenství při řešení kritických problémů a situací tam, kde jejich řešení 

přesahuje možnosti postižených zemí. V řadě případů je humanitární pomoc předstupněm 

dalších, systematičtěji zaměřených forem pomoci, na kterou navazují další rozvojové 

záměry.[4] Ve své podstatě soustředí zejména na takové aktivity, které bezprostředně 

následují katastrofy. Během humanitárních krizí jsou cíle humanitární pomoci zmírnění 

lidského utrpení, ochrana životů a respekt vůči lidské důstojnosti. [5]  

 

Lze ji také definovat jako činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, 

dobročinných spolků a jednotlivců, konaná ve prospěch obyvatelstva určitého regionu, 

postiženého krizovou situací. V mezinárodním měřítku pak i pomoc obyvatelstvu regionů  

na území jiného státu, strádajícího v důsledku vnitřních či mezinárodních konfliktů. [1] 

 

Humanitární pomoc a obnova je obvykle krátkodobá. Reaguje na momentální krizi  

a je poskytována jen po dobu, kdy postižená země či oblast není schopna z větší části 

fungovat samostatně. Humanitární zásahy jsou organizovány v případě zemětřesení, záplav, 

hladomorů způsobených suchem nebo válečným konfliktem. V posledních letech je stále více 

katastrof způsobených nebo do značné míry ovlivněných výkyvy počasí. Pro úspěšnou 

záchranu lidí stižených náhlou krizí hraje klíčovou roli rychlost, kvalitní zhodnocení situace 
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přímo na místě a dostatek finančních prostředků hned v první fázi pomoci. Typickými 

aktivitami humanitární pomoci a obnovy jsou: zajištění přístřeší (dočasných příbytků, 

distribuce stanů), distribuce potravin, zajištění vody a hygieny, distribuce léků, ošacení, 

přikrývek atd., lékařské ošetření, zřizování uprchlických táborů, provizorní školní výuka, 

psycho-sociální pomoc obětem katastrof. [11] 

 

Tento způsob pomoci bývá poskytován a přijímán k uspokojování základních 

životních potřeb obyvatelstva a k obnově území postižených mimořádnou událostí formou 

věcných nebo finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací. Je poskytována bezplatně, 

mimo jiné orgány státní správy, které současně vedou přehled nabídek a požadavků. Může být 

poskytována obyvatelům ČR nebo ze strany České republiky do zahraničí. Ve své podstatě 

jde o jednu z forem zapojování do mezinárodních záchranných operací, kam patří: 

 vyslání záchranné jednotky, 

 vyslání odborníků, 

 poskytování odborných informací, 

 poskytování humanitární pomoci. 

Možnosti poskytnutí humanitární pomoci: 

 záchranářská pomoc – vyslání záchranného týmu, 

 materiální pomoc – poskytnutí materiálního daru, který je v postižené oblasti 

potřebný, nebo který je postiženou stranou přímo vyžádán (potraviny, léky, 

zdravotnický materiál, stany, přikrývky, ubytovací buňky), 

 finanční pomoc, 

 poradenská a technická pomoc, 

 kombinovaná pomoc. [2] 

 

1.3 Cíle a zásady humanitární pomoci 

Cílem humanitární pomoci je zamezit ztrátám na životech a zmírnit lidské utrpení 

způsobené přírodní či lidmi způsobenou katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. Jedná se 

také o pomoc zemím a regionům zasaženým dlouhodobou komplexní humanitární krizí.  

V souvislosti s klimatickou změnou roste význam prevence katastrof, jež je rovněž součástí 

humanitární pomoci. Poskytování humanitární pomoci se řídí mezinárodně uznávanými 

zásadami dobrého dárcovství, především základními principy lidskosti, nestrannosti, 

neutrality a nezávislosti.[3]  
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Tyto principy se řídí Mezinárodním humanitárním právem, na nějž navazuje Kodex 

chování mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Dokument pojednává 

o tom, že pomoc by neměla být politicky motivována a nesmí být takto ani vnímána.  

Při poskytování humanitární pomoci nesmí být ničí zájmy poškozeny a poskytovaná pomoc 

musí být založena na lidských potřebách bez ohledu na rasu, náboženské smýšlení  

či národnost. [5]  

 

1. Zásada lidskosti 

Je základní zásadou humanitární reakce. Právo obdržet a nabídnout pomoc je základním 

humanitárním principem, kterého by měli využít všichni občané všech států. Její primární 

motivací je zmírnit lidské utrpení těch, kteří jsou nejméně schopni odolávat stresu 

způsobeným katastrofou. S lidmi má být zacházeno za všech okolností lidsky a s důstojností. 

Zločiny proti lidskosti se rozumí vražda, vyhlazování, zotročování, deportace a jiné nelidské 

činy spáchané na civilním obyvatelstvu, nebo perzekuce z politických, rasových  

nebo náboženských důvodů, páchají-li se tyto činy při provádění kteréhokoli zločinu  

proti míru nebo kteréhokoli zločinu válečného. [13] 

 

2. Zásada nestrannosti 

Humanitární pomoc je poskytována bez ohledu na rasu, víru či národnost příjemce,  

bez zaujatosti jakéhokoli typu. Lidské utrpení musí být zmírněno, kdykoliv je nalezeno, 

jelikož lidský život je drahocenný v jedné zemi stejně jako v ostatních. Pomoc musí být tedy 

nestranná, založená na bázi potřeby samotné. 

 

3. Zásada neutrality 

Poskytování humanitární pomoci pramení z potřeb jednotlivců, rodin a společenství. Nevládní 

humanitární agentury se nehlásí k žádným zvláštním politickým a náboženským názorům. 

Neutralitou rozumíme nezapojovat se do politických krizí, sporů rasového či náboženského 

podtextu. Rozhodnutí o poskytnutí pomoci nesmí záležet na těchto faktorech. 

 

4. Zásada nezávislosti 

Nevládní humanitární organizace pracují nezávisle na vládách a nejsou nástrojem vykonávání 

zahraniční politiky. Zásada nezávislosti říká, že agentury musí formulovat vlastní politiky  

a realizovat strategie, aniž by se snažila provádět politiku vlády. Nepřipouští se poskytování 
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shromážděných citlivých informací politického, vojenského či ekonomického charakteru 

vládám nebo jiným orgánům, které by mohly sloužit k jiným účelům, než těm, které jsou 

výhradně určeny jako humanitární. Organizace například nesmějí přijímat finanční příspěvky, 

jejichž poskytnutí by bylo vázáno na podmínku, že budou použity ve prospěch určité 

kategorie osob, vybraných dle politických, etnických nebo náboženských hledisek,  

při současném vyloučení jiných skupin, jejichž potřeby by byly naléhavější.  

 

 Mezi principy je často řazena také dobrovolnost, jelikož služba je konaná za účelem 

splnění konkrétního úkolu ve prospěch druhého. Nezáleží na tom, zda je činnost konána 

bezplatně nebo za odměnu, eventuelně za skromný plat. Rozhodující je, že není inspirována 

hledáním zisku.   

 

 „Humanitární pomocí poskytovanou do zahraničí se rozumí souhrn činností 

hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, 

zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, 

jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich 

vzniku a negativním následkům.“ Takto je humanitární pomoc (HP) definována v novém 

Zákonu o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. 

Tato definice navazuje na uznávaná mezinárodní vymezení humanitární pomoci,  

z nichž vyplývá, že HP zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, 

tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích i při prevenci katastrof. [30] 

 

1.4 Dokumenty humanitárního práva 

Ochrana lidského života, právo na důstojný život a pomoc v nouzi je zakotveno  

v několika mezinárodních dokumentech a úmluvách. Základním dokumentem se stalo 

mezinárodní humanitární právo. Vymezuje ochranu nemocných, raněných, civilního 

obyvatelstva, raněných vojáků a válečných zajatců v ozbrojeném konfliktu a jejich postavení 

v mezinárodním humanitárním právu. Upravuje pravidla vedení válečného konfliktu, 

kontrolní systém, ochranu humanitárních pracovníků a definuje pojem mezinárodní ozbrojený 

konflikt. 

 

Hlavními prameny mezinárodního humanitárního práva (také označováno jako 

mezinárodní válečné právo) jsou čtyři Ženevské konvence z roku 1949 a Doplňující protokoly 



 

13 

 

z roku 1977. Základy úmluv položil Mezinárodní výbor Červeného kříže. Podepsáním těchto 

dohodnutých norem se snaží státy co nejvíce omezit nejhorší důsledky konfliktů a zajistit 

ochranu obětí. K rozvoji mezinárodního humanitárního práva přispívá v posledních 

desetiletích Organizace spojených národů (OSN). Valné shromáždění se podílí  

na vypracování mnoha mezinárodních úmluv (např. Úmluva o prevenci a trestání zločinu 

genocidy z roku 1948, Úmluva o neplatnosti statutárních omezení v případě válečných 

zločinců a zločinů proti lidskosti z roku 1968 aj.). V roce 1998 byl na mezinárodní konferenci 

členů OSN v Itálii ustaven Mezinárodní trestní soud, který oficiálně působí od roku 2002. 

Mezi pravomoci soudu patří vyšetřování a trestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 

[12] 

 

Dalšími písemnými prameny, z nichž vycházejí principy humanitární pomoci je kodex 

jednání (The Code of Conduct) Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

a Humanitární charta a minimální standardy v reakci na katastrofy vytvořená pod záštitou 

projektu Sphere. Specifický cíl humanitární pomoci ji odlišuje od ostatních druhů pomoci. 

Mimořádná situace nebo katastrofa vyžaduje rychlé reakce a připravenost pro záchranu životů 

a odvrácení nejhorší situace, když místní subjekty nejsou schopny či nechtějí pomoc 

poskytnout. 

 

1.4.1 Projekt Sphere 

V roce 1997 založila skupina nevládních organizací a Mezinárodní hnutí Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce iniciativu projekt Sphere (the Sphere Project). Cílem je zlepšit 

kvalitu humanitární pomoci a zdůraznit zodpovědnost humanitárních organizací za jejich 

chování v krizových intervencích. Byla sepsána „Humanitární charta a minimální standardy  

v reakci na katastrofy“ (Humanitarian Charter and the Minimum Standard in response),  

v níž byly stanoveny zásady a standardy, kterými se musí humanitární pracovníci při pomoci 

postiženým řídit, a to v každé z pěti klíčových oblastí: 

 dodávka vody a hygieny, 

 výživa, 

 potravinová pomoc, 

 obydlí, 

 zdravotní péče. 

(v poslední době bývá přiřazována i oblast psychosociální pomoci). 
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Tento proces vedl v roce 2000 k vydání první příručky Sphere, která vychází  

z ustanovení Humanitární charty, mezinárodního humanitárního práva, mezinárodních 

lidských práv, práva uprchlíků a kodexu jednání Mezinárodního hnutí Červeného kříže  

a Červeného půlměsíce. K rozvoji Minimálních standardů přispělo přes 400 organizací  

z 80 zemí světa. 
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2 Humanitární krize a východiska humanitární pomoci 

2.1 Přírodní a lidmi způsobená katastrofa 

Humanitární katastrofa je nenadálá krize, která zasáhne geograficky vymezenou oblast 

(obydlenou aglomeraci, část země, eventuálně části několika zemí) a zanechá po sobě oběti  

na životech, zraněné, nezvěstné či jinak trpící lidi i značné materiální škody.  

V tomto druhu krize je důležité rozlišení různých fází pomoci:  

 Okamžitá pomoc se vztahuje na první dny až týdny po katastrofě a zahrnuje zejména 

elementární pomoc zaměřenou na záchranu životů (záchranáři, zdravotníci a zdrav. 

materiál) a prvotní podporu přeživších (jídlo, voda, nouzová přístřeší, generátory, 

nouzová sanitace).  

 Druhá je fáze časné rehabilitace, období cca 2 týdny – 3 měsíce po katastrofě. 

Zahrnuje především péči o lidi vysídlené v důsledku katastrofy (náhradní přístřeší, 

potraviny, voda, zdravotnická a psycho-sociální péče) a snahu o rychlou obnovu 

elementární infrastruktury (voda, elektřina, sanitace, dopravní spojení, zdravotnická 

zařízení, školy). Zároveň v této fázi probíhá vyhodnocování škod a potřeb obnovy. 

Důležitá je role nevládních organizací, které implementují pomoc z mezinárodních, 

vládních i soukromých zdrojů. 

 Navazuje fáze obnovy (a rozvoje), v kontextu humanitární pomoci se počítá zpravidla 

do dvou let od katastrofy. Kromě komplexní obnovy přístřeší, veřejných institucí, 

infrastruktury i zdrojů obživy obyvatel v postižených oblastech zahrnuje často aspekt 

„building back better“, tj. obnovy směrem k vyšší úrovni rozvoje než před katastrofou, 

zejména u méně rozvinutých zemí. Důležitá je v rámci obnovy také prevence dalších 

katastrof, zejména v oblastech s častým výskytem extrémních klimatických jevů  

(JV Asie, Střední Asie, Africký roh, Západní Afrika, Karibská oblast a Střední 

Amerika). V této fázi je důležitá role přijímající země, dělba práce mezi donory  

i návaznost humanitárních a rozvojových aktivit. 

 

2.2 Časové hledisko a trvání pomoci 

Česká republika respektuje mezinárodně uznávanou zásadu "kontinuity pomoci",  

jež představuje provázaný a harmonizovaný sled akcí, postupujících od neodkladné, okamžité 

pomoci v krizové situaci bezprostředního ohrožení, přes pomoc při obnově až po rozvojovou 
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pomoc. Neexistuje všeobecná shoda o kritériích pro odlišení a definování jednotlivých etap 

(fází) pomoci, nicméně z časového hlediska rozlišujeme: 

 pomoc neodkladnou - k záchraně životů a ochraně zdraví osob před následky 

mimořádné události, poskytnutou v průběhu několika hodin podle možností  

a schopností poskytovatele a na dobu několika dnů, maximálně týdnů; 

 pomoc při obnově - při obnově základních podmínek života, hygieny, bydlení, 

poskytování stravy apod. v časovém horizontu několika týdnů až měsíců,  

v nejchudších oblastech světa může trvat i několik let; 

 pomoc rozvojovou - touto formou se předkládaný materiál nezabývá, protože se jedná 

o pomoc specifickou nad rámec zákona č. 239/2000 Sb., o IZS 

 

Pro vyslání záchranné jednotky do zahraničí nejčastěji rozhoduje místo určení a jeho 

vzdálenost: 

 teritorium Evropy a ostatní státy světa, které požádají o pomoc pro speciálně 

připravené a předurčené síly v podobě záchranné jednotky, vyslání se předpokládá 

pozemní cestou na vzdálenost do 1000 km (17 h ) nebo letecky na vzdálenost  

nad 1000 km a do 2500 km, 

 sousední státy ČR pro předurčené síly hasičských záchranných sborů krajů, přeprava 

se předpokládá pozemní cestou (výjimečně v odůvodněných případech i letecky). 

  

 

2.3 Právní úprava humanitární pomoci 

Právní rámec humanitární pomoci poskytované státními orgány České republiky  

do zahraničí tvoří zákony, nařízení, předpisy, rezoluce a pokyny. V posledních letech byly 

zákony novelizovány či zcela nové vydány. 

 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů; 

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

zákonů; 

 Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; 
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 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů; 

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

 Zákon č. 147/2010 Sb., který se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,  

ve znění pozdějších předpisů; 

 NV č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných 

operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva,  

ve znění NV č. 527/2002 Sb.; 

 Usnesení vlády ČR č. 458 ze dne 9. května 2001 k návrhu zapojení České republiky 

do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci. 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č.45 ze dne 9.10.2003, kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů HZS ČR  

pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci České republiky a při zapojení České republiky  

do mezinárodních záchranných operací ve znění pokynu generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2. 2. 2004. 

 

2.3.1 Právní úprava poskytování humanitární pomoci do zahraničí 

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra plní 

úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací  

při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí  

v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Humanitární pomocí se pro účely tohoto 

zákona rozumí opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou 

událostí, v jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje. Úkoly Ministerstva vnitra  

na tomto poli plní Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky. 
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Na základě § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., Ministerstvo vnitra organizuje 

záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními úřady. 

Podrobná pravidla stanoví prováděcí předpisy, především nařízení vlády č. 463/2000 Sb.,  

o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování  

a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami  

a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády  

č. 527/2002 Sb. 

 

Zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, upravuje rozhodovací pravomoci  

v otázkách poskytování humanitární pomoci.  

 

Dalším důležitým právním předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

ve znění pozdějších předpisů, jenž umožňuje Ministerstvu vnitra ČR soustřeďovat a nasazovat 

síly a prostředky požární ochrany při poskytování mezistátní pomoci bez ohledu na to,  

kdo s nimi disponuje. Spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR s mezinárodními 

organizacemi a zahraničními subjekty umožňuje zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní zásady zapojování sil  

a prostředků České republiky do mezinárodních záchranných operací a poskytování 

humanitární pomoci do zahraničí byly popsány v materiálu Zapojení České republiky  

do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci, který byl přijat usnesením vlády 

ČR č. 458 ze dne 9. května 2001.[6] 

 

2.3.2 Mezinárodní humanitární právo 

Mezinárodní humanitární právo (MHP) je významnou součástí mezinárodního práva 

veřejného; je nazýváno jako „právo ozbrojených konfliktů“ či „válečné právo“. MHP má dvě 

různé oblasti: 

1) Ženevské právo neboli vlastní humanitární právo, jež je určeno na ochranu 

příslušníků ozbrojených sil, kteří se přímo nebo již nezúčastní boje, a osob, 

které se aktivně nepodílejí na nepřátelských akcích, zejména civilistů, [14] 
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2) Haagské právo neboli vlastní válečné právo, jež stanoví práva a povinnosti 

stran v konfliktu při provádění vojenských operací a omezuje prostředky 

působení škod nepříteli. [15] 

Tyto dvě oblasti MHP spolu s Dodatkovými protokoly z roku 1977 tvoří základ 

systému humanitárního práva. Ohledně historie MHP, až do poloviny 19. století platilo 

Cicerovo „ve válce právo mlčí“ a válka byla pokládána za neslučitelnou s právem. Dobíjení 

raněných, plenění lidských sídlišť a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu bylo běžnou součástí 

válek. [16] 

 

V 19. století došlo k zásadní změně, H. Dunant přesvědčil hlavní velké mocnosti  

k uzavření úmluvy, a tak vzniklo smluvní mezinárodní humanitární právo. Ženevská úmluva, 

přijatá roku 1864, řeší otázku zlepšení osudu raněných příslušníků ozbrojených sil v poli. 

Přijetím této úmluvy se ochrana obětí válek povýšila na státní záležitost. Mezinárodnímu 

výboru Červeného kříže, který neustále předkládal návrhy dalších mezinárodních úmluv,  

se podařilo ukotvit ochranu většího počtu osob a to rozsáhlým systémem čtyř Ženevských 

úmluv a dvou Dodatkových protokolů z roku 1977. Tyto dokumenty však nejsou jedinými 

smlouvami mezinárodního humanitárního práva, úplný výčet zahrnuje od roku 1864  

do současnosti desítky smluv, úmluv a norem. [14] 

 

2.4 Aktéři humanitární pomoci 

Mezi aktéry pomoci patří OSN a její agentury, mezinárodní humanitární organizace, 

nevládní i mezivládní organizace. Nevládní organizace jsou organizace národní  

nebo mezinárodní, které nejsou zřizovány státem, ve kterém jsou založeny, tzn., jsou na státu 

nezávislé. Často pomáhají v oblastech, do kterých nezískaly přístup agentury OSN  

nebo Mezinárodní Červený kříž. Organizace, které vykonávají humanitární pomoc, získávají 

prostředky od svých dárců. Těmi jsou jednotlivé vlády zemí světa, soukromé subjekty 

 a jednotlivci. Jejich pomoc může být ve formě materiální nebo finanční. Mezi největší dárce 

se řadí např. Spojené státy, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropská 

komise (prostřednictvím GŘ ECHO), Nizozemí, Norsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, 

Japonsko, Kanada, Německo. 

 

Dárci humanitární pomoci jsou vlády, právnické či fyzické osoby, které poskytují 

finanční či materiální pomoc. Materiální pomoc ze strany dárce může být ve formě věcného 
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daru, poskytnutím služeb či propagace neziskové organizace, např. na webových stránkách 

dárce. Finanční pomoc může být poskytnuta v podobě podpory konkrétního projektu  

či jeho části, příspěvku na veřejné sbírky, zaslání dárcovské sms. Finanční pomoc  

je flexibilnější než pomoc materiální, protože zde odpadají náklady spojené s dovozem 

materiálu do postižené oblasti, a také finance podporují ekonomiku zemi, ve které se 

humanitární krize nachází. Další formou dárcovství je dobrovolná práce, kdy se člověk 

osobně zapojuje do pomoci. Poskytovatel humanitární pomoci je prostředník, který stojí  

mezi dárcem humanitární pomoci a osobou, která tuto pomoc přijímá.  

 

2.5 Poskytovatelé humanitární pomoci 

Nejrozsáhlejší pomoc lidem, kteří se ocitli v krizích či jiném ohrožení, poskytují 

humanitární organizace a speciální agentury a orgány OSN. K významným světovým 

humanitárním organizacím se řadí např. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce, organizace Oxfam, Save the Children, Lékaři bez hranic a mnoho dalších 

organizací, které dokážou poskytnout velký objem pomoci v různých částech světa. 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce Mezinárodní hnutí Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce (nazývané též jako Mezinárodní Červený kříž) je jedna  

z největších nevládních humanitárních organizací poskytující pomoc po celém světě. 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je tvořeno třemi složkami.  

Jako první byl v roce 1863 v Ženevě založen Mezinárodní výbor Červeného kříže 

(International Council of the Red Cross, ICRC), po 1. světové válce pak vznikla Mezinárodní 

federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Za další součást Mezinárodní 

hnutí ČK a ČP jsou považovány Národní společnosti Mezinárodního hnutí ČK a ČP. 

Mezinárodní Červený kříž disponuje národními pobočkami zhruba ve 186 zemích světa  

a většinou tak bývá schopen nejrychleji reagovat na potřebnou pomoc. 

 

2.5.1 Generální ředitelství pro humanitární pomoc 

Humanitární pomoc je považována za jednu z důležitých problematik v rámci vnější 

politiky Evropské unie (EU). EU a jednotlivé členské země patří mezi hlavní poskytovatele 

finančních prostředků. V roce 1992 byl při Evropské komisi založen Úřad pro humanitární 

pomoc (ECHO). Od roku 2004 působí úřad jako Generální ředitelství pro humanitární pomoc 

(GŘ ECHO). „Generální ředitelství ECHO je útvar Evropské komise odpovědný  

za poskytování humanitární pomoci obětem konfliktů či katastrof, ať už přírodních nebo těch, 
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které způsobil člověk, ve třetích zemích. Jeho posláním je zachraňovat a chránit život, 

omezovat a předcházet strádání a zajišťovat integritu a důstojnost obyvatel postižených 

humanitárními krizemi.“[7]  

2.5.2 Humanitární pomoc České republiky 

Humanitární pomoc České republiky je součástí zahraniční politiky ČR,  

která ji poskytuje podle naléhavosti situace a potřeb postiženého státu, podle možností 

ekonomiky, disponibilních zdrojů státního rozpočtu, v souladu se zásadami a rezolucemi 

mezinárodního společenství a s vlastními prioritami a zájmy. [10] 

 

Poskytování humanitární pomoci ČR se uskutečňuje na bilaterální úrovni, přímo 

postiženému státu či na multilaterální úrovni prostřednictvím mezinárodních i nevládních 

organizací konkrétním skupinám obyvatel. Poskytování pomoci není automatické, ale vychází 

z objektivního vyhodnocení situace, technických a finančních možností ČR  

i z diplomatických priorit. V některých případech se může stát, že nebude pomoc poskytnuta, 

protože má postižená země dost svých vlastních kapacit, nebo může mít pomoc jen 

diplomatický význam. 

 

Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České 

republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace a potřeb postiženého státu, podle 

možností ekonomiky, disponibilních zdrojů státního rozpočtu, v souladu se zásadami  

a rezolucemi mezinárodního společenství a s vlastními prioritami a zájmy. Pro zvolenou 

formu pomoci do zahraničí je určující charakter, rozsah pomoci a potřeb a i vzdálenost  

od postižené země.  

 

Děje se tak prostřednictvím ministerstva zahraničí, které poskytuje pomoc v případě 

potřeby. Nejen ČR, ale i ostatní členové EU ale i další země poskytují pomoc nejen 

prostřednictvím svých ministerstev. Významná role však zde patří nevládní organizacím 

jednotlivých států, které jsou důležitou a nedílnou součástí při poskytování humanitární 

pomoci.  

 

V roce 2007 necelá polovina finanční prostředků EU určených na humanitární pomoc 

byla poskytnuta prostřednictvím nevládních organizací, 42% prostředků přes agentury OSN  

a zbývajících 11% přes mezinárodní organizace. [17] 
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3 Evakuace 

3.1 Obecná definice 

Hasičský záchranný sbor České republiky charakterizuje význam následovně. 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 

ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Vztahuje  

na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob,  

které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat 

jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty  

ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně 

postižené, doprovod osob výše uvedených. 

  

O způsobu provedení evakuace jsou obyvatelé vyrozumívání pomocí vysílání Českého 

rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je závislé na konkrétní 

situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné 

panice a dopravním problémům. 

 

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

obyvatelstva definuje evakuaci jako souhrn organizačních a technických opatření 

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

ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní 

ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky 

uskladnění. 

 

 Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při 

ochraně obyvatelstva před případnými následky mimořádných situací. Provádí se na základě 

předpokladu dlouhodobého či zásadního zhoršení životních podmínek vlivem přírodní 

katastrofy nebo i průmyslové havárie. Evakuační opatření se ve velké míře používají v době, 

kdy krizová situace teprve hrozí nebo je v počáteční fázi. [18] 
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3.2 Důležité pojmy 

Místo shromáždění – místo, kde se bude soustřeďovat evakuované obyvatelstvo. Může se 

jednat o prostor uvnitř nebo vně evakuační zóny, v některých případech se může shodovat 

s evakuačním střediskem. 

Evakuační středisko – místo či zařízení, které bývá umístěno zpravidla mimo evakuační 

zónu, kde se shromažďují evakuované osoby. Je využíváno při řízené evakuaci. Zajišťuje 

zejména: 

 Řízení přepravy z míst shromažďování, 

 Vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování 

evakuovaných rodin,  

 Přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí, 

 Vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního 

střediska, 

 První zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodkladnou péči a převoz 

zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení, 

 Vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy, 

 Nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdraží 

v evakuačním středisku déle než 12 hodin, 

 Udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska, 

 Podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu. [19] 

 

Přijímací středisko – zařízení v příjmovém území, kde je provedena evidence, informování  

a rozdělení evakuovaných osob do jednotlivých cílových míst přemístění a místo nouzového 

ubytování 

 

Evakuační zavazadlo – osobní zavazadlo evakuované osoby; Doporučená váha zavazadla  

by neměla překročit 25 kg (u dětí 10 kg), při evakuaci vlastním dopravním prostředkem není 

váha zavazadla omezena. Doporučený obsah zavazadla: 

 Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, 

 Léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny, 

 Základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda, 

 Náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky, 

  Kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač, 
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 Předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírák na konzervy. [20] 

 

Dorazí-li do evakuačního střediska osoby bez zavazadla a bez zásob, tak to 

samozřejmě neznamená, že budou strádat. Lepší každopádně bude, když přicestují s vlastním 

vybavením dle konkrétních možností, času na přípravu a způsobu přepravy. 

 

3.3 Členění evakuace 

Existuje více druhů evakuací a můžeme je rozlišovat dle různých hledisek: 

1) Dle času: 

a.  Krátkodobá – pro obyvatele se nezajišťuje náhradní ubytování a nerealizuje  

se opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva, 

b. Dlouhodobá – ohrožení vyžaduje dlouhodobý (více než 24 hodin) pobyt mimo 

domov, nutnost zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu 

organizovat opatření k zajištění nouzového přežití. 

2) Dle rozsahu: 

a. Objektová – zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné nebo malého počtu 

obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů 

nebo dalších objektů, 

b. Plošná – jedná se o evakuaci obyvatelstva určité části či celého urbanistického 

celku, případně většího územního prostoru. 

3) Dle realizace: 

a. Samovolná – obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná  

dle vlastního uvážení (většinou s užitím vlastních vozidel); nelze jí zabránit, 

ale měla by být vyvinuta maximální snaha o získání kontroly nad jejím 

průběhem  

b. Řízená – proces evakuace je řízen orgány pro řízení evakuace od jejího 

vyhlášení; Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách 

organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků  

nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy. 

4) Dle ukrytí: 

a. Přímá – prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob, 

b. s ukrytím – prováděna po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení 

prvotního stupně ohrožení. 
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Pro úspěšné provedení evakuačních opatření se pro řízenou evakuaci zpracovává plán 

evakuace, což je soubor vybraných informací a připravených postupů jednání, které slouží 

k provedení plošné evakuace obyvatelstva. [18] 

 

3.4 Činitelé ovlivňující evakuaci osob 

 Mezi základní činitelé ovlivňující evakuaci osob lze zařadit zejména psychický a 

fyzický stav ohrožených osob, druh výroby a provozů a stavební řešení objektu. [21] 

 

 Jedním ze základních činitelů ovlivňujícím evakuaci je psychický stav ohrožených 

osob. Jinak situaci vnímají, když jsou „uzavřeni“ v místech, kde se jich přímo situace ještě 

nedotýká a jinak reagují v případě blízkosti nebezpečí. V případě, že osoby nepociťují 

možnost záchrany nebo bezpečí může dojít ke vzniku paniky. Panika může nastat také 

v případě, kdy se vůbec nic neděje, ale lidé se domnívají, že ano. V objektech, kde se nachází 

více osob, stoupá riziko paniky s klesající plochou únikové cesty připadající na osobu,  

tj. se zvyšující se hustotou osob. Významným je také okamžik zastavení proudu osob, jelikož 

vzniká v lidech strach a následně panika. [20] 

 

Fyzický stav osob má značný vliv na průběh evakuace. Evakuace je nejjednodušší  

u osob ve věku 20 až 40 let. Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje obtížnost pohybu, naopak 

osoby mladší 20 let mají sklony k podceňování rizik. Nesporný vliv má také přítomnost osob 

se sníženou schopností pohyby či neschopných samostatného pohybu. 

 

Druh výroby či provozu především ovlivňuje v míře zastoupených látek či surovin 

v v prostoru. Únikové cesty a celkové dispoziční řešení objektu se významnou měrou podílí 

na evakuaci a přispívá také k dobrému či špatnému psychickému stavu evakuovaných. Mějme 

na mysli výrazné a viditelné označení únikových cest, nouzové osvětlení a jiné informační 

panely. 

 

3.5 Parametry evakuace 

 Prognóza pohybu osob v průběhu evakuace je základním aspektem pro posouzení 

jejich bezpečnosti. Kvantitativní přístup k pohybu osob musí být založen na pochopení 

situace, kvůli které k těm pohybům došlo. V případě požáru nebo jiné mimořádné události 
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dochází zcela přirozeně k pohybu osob. Ve výpočtech je možné stanovit čas počátku pohybů, 

směr pohybu z prostoru nebo budovy a předpokládá se, že zasažený prostor (budova) 

poskytuje pouze minimální čas na evakuaci. Tyto výpočty jsou užitečné především  

pro provádění srovnání mezi možnostmi návrhu a právními požadavky na tok osob. 

Výpočtové metody byly následně potvrzovány pomocí terénních studií evakuace a pohybu 

osob v budovách. Další úsilí je vyvíjeno na úpravu metod tak, aby odpovídaly požadavkům 

přepisů a norem. [22] 

 

3.5.1 Doba evakuace 

 Musíme rozlišit dobu pohybu osob objektem a celkovou dobu potřebnou k evakuaci 

osob v objektu (RSET – rewuired safe egress time). Je-li doba potřebná pro evakuaci osob 

(RSET) menší nebo rovna době pro evakuaci (ASET), tak můžeme považovat evakuaci  

za bezpečnou. [20] 

RSET = td+tv+tr+tz+tu     [min]      (3.1) 

kde 

td – doba od vzniku do detekce (požáru) v min 

tv – doba od detekce do vyhlášení evakuace v min 

tr – doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení v min 

tz – doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace v min 

tu – předpokládaná doba evakuace (doba pohybu osob objektem) v min 

 

 Předpokládaná doba evakuace je doba nezbytná pro evakuaci všech osob z úseku  

či objektu. Stanovuje se samostatně pro každou nechráněnou, částečně chráněnou  

nebo chráněnou únikovou cestu. Představuje časový úsek, kdy dochází k pohybu osob 

objektem na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. [24] 
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kde 

lu – délka únikové cesty [m] 

vu – rychlost pohybu osob [m/min] 

Ku – jednotková kapacita únikového pruhu [osob/min] 

U – započitatelný počet únikových pruhů 
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E – počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

S – součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

 

 Významnou časovou prodlevu v době evakuace představuje doba od vyhlášení 

evakuace do jejího zahájení. Spadá zde rozhodování co dál udělat, vnímání dané situace  

či varovných signálů, interpretace varování a doba do zahájení samotné evakuace.  

 

 Je velmi těžké stanovit dobu od vyhlášení evakuace do jejího zahájení. Můžeme  

ji interpretovat následovně: 

trz = tr + tz       [min]                        (3.3) 

 

kde 

trz – doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tr – doba od vyhlášení evakuace do rozhodnut osob k jejímu zahájení [min] 

tz – doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

 

 V minulosti mohly nastávat velké výkyvy ve stanovených dobách evakuace  

a to především z důvodu zanedbání tohoto činitele. Sami bychom si měli uvědomit, že lidé 

nebudou schopni reagovat v první chvíli nebo si hned neuvědomí co onen zvuk, situace 

myšleno varovný signál znamená. Všechny tyto přirozené věci značně ovlivňují celkový čas 

evakuace a potřeba je dostatečně zohlednit.  

 

 Rychlost reakce zahájení evakuace je ovlivněna efekty doprovázejícími danou událost, 

dispozicemi a geometrií prostoru, kde se osoby nacházejí. Doba do započetí evakuace  

je značně urychlena v případě správné a rychlé reakce personálu, která vyplývá z výcviku  

a přípravy na mimořádné události. V tabulce č.1 jsou uvedeny údaje využitelné k prognóze 

doby od evakuace do jejího zahájení pro některé druhy provozů. [22] 
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Tabulka 3.1 - Prognóza doby od vyhlášení evakuace osob do jejího zahájení 

Typ budovy (druh provozu) 
W1 

(min) 

W2 

(min) 

W3 

(min) 

Kanceláře, komerční a průmyslové budovy, školy, vysoké školy a 

univerzity (osoby jsou v bdělém stavu, obeznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

< 1 3 > 4 

Obchody, muzea, sportovní centra, shromažďovací prostory (osoby 

jsou v bdělém stavu, ale nemusí být obeznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

< 2 3 > 6 

Obytné budovy, výškové objekty (osoby nemusí být v bdělém 

stavu, ale jsou převážně obeznámeny s budovou, bezpečnostními 

systémy a způsobem evakuace) 

< 2 4 > 5 

Hotely, ubytovací zařízení (osoby nemusí být v bdělém stavu, 

obeznámeny s budovou, bezpečnostními systémy a způsobem 

evakuace) 

< 2 4 > 6 

Nemocnice, sanatoria (významné množství osob může vyžadovat 

pomoc) 
< 3 5 > 8 

W1 – informace o nebezpečí sdělené osobami, komunikačními systémy, uzavřeným televizním okruhem a 

označeným vycvičeným personálem viditelným všemi osobami v prostoru 

W2 – informace o nebezpečí sdělené připravenými textovými zprávami v komunikačních zařízeních, 

informativní upozornění personálem 

W3 – akustický signál požárního poplachu, personál bez výcviku 

 

 Proces pohybu při evakuaci je zkoumán z pohledu doby potřebné pro překonání určité 

vzdálenosti a doby průchodu komunikačními uzly. Předvídatelné podmínky pohybu proudu 

umožňují předpovědět dobu pohybu obyvatel z každého prostoru a z celé budovy k východům 

na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. [20] 

 

 Významnými parametry ovlivňujícími dobu od zahájení evakuace do jejího ukončení 

jsou počet a rozmístění obyvatel bezprostředně před evakuací, charakteristika obyvatel včetně 

věku, fyzických a duševních schopností, rodinných nebo skupinových vztahů, kulturních 

zvyklostí a postavení ovlivňuje dobu procesu pohybu. Dále je to určitě volba východů, hustota 
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obyvatel, vzdálenost a doba pohybu a prou dveřmi, chodbami a po schodech. Řešení 

evakuačních cest musí lidem zajišťovat přiměřené pohodlí. Ve stádiu návrhu je nutné hledat 

jednoduché uspořádání všech přístupů a odchodů. Při stanovení šířky využitelné pro evakuaci 

je vhodné vzít v úvahu, že osoby, které se pohybují chodbou nebo po schodišti zachovávají 

určitou vzdálenost mezi sebou a stěnami, zábradlím a jinými překážkami. [20] 

 

3.5.2 Posouzení pohybu osob 

 Lidé na světě jsou různí a od toho se také posuzuje jejich schopnost a možnosti  

při evakuaci. Můžeme hovořit o rozměrech osob, o jejich fyzických proporcích, věku  

a oblečení v dané chvíli. Na základě provedených měření a obecných údajů z literatury byly 

sestaveny průměrné hodnoty lidských rozměrů. [25] Eventuální zavazadla se započítávají 

svojí průměrnou velikostí. Hustotu osob můžeme vyjádřit rovnicí: 

                                 










n

i

i

m

j

j

S

E

D

1

1
  [osob/m

2
]                                                (3.4)  

 

kde 

D – hustota osob [osob/m
2
]     

E – počet osob [osob]  

S – plocha prostoru nebo úseku (plocha, na které se nachází osoby) [m
2
]                                                                                                                                            

 

  Bude-li stoupat počet osob a tedy i jejich hustota, bude složitější evakuace osob 

z objektu a naopak. Začnou-li se osoby soustřeďovat do únikových cest, změní se jmenovatel 

v uvedeném vzorci (sníží se), tzn. začne stoupat hodnota D. Hustota osob se zvýší a osoby  

se již nejsou schopné pohybovat libovolnou rychlostí, ale jejich pohyb je určen pohybu celého 

proudu.  

 

Velikost proudu osob a jeho hustota závisí na počtu osob, které tvoří ten proud a jejich 

rozměrech. [26]          

 

lb

fE
Dp

.

.
               (3.5) 

kde 
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Dp – hustota proudu [bez jednotky]      

E – počet osob 

f – plocha na osobu [m
2
/osobu]            

b – šířka proudu [m]   

l – délka proudu [m]         

  

Na základě pozorování a experimentálních prací byla vyjádřena závislost rychlosti 

pohybu osob na hustotě proudu. [26]   

v=f(Dp)                     [m/min]                   (3.6) 

 

kde 

v – rychlost pohybu osob [m/min]    

Dp – hustota proudu 

 

3.6 Únikové cesty 

 Únikové cesty musí umožnit evakuaci všech osob z ohroženého objektu nebo jeho 

části na volné prostranství. Podle stupně ochrany, který poskytují unikajícím osobám  

se rozlišují únikové cesty: 

a) nechráněné 

b) částečně chráněné 

c) chráněné 

 

Kromě těchto únikových cestu musí být v některých objektech (tam, kde je pouze 

jedna nechráněná cesta – např. z místností určených pro spaní většího počtu osob nebo 

v prostorech v podzemních podlažích s více osobami) zajištění náhradní únikové možnosti 

(okna, požární žebříky, skluzné tyče, skluzné žlaby), které se však nezapočítávají do počtu  

ani kapacity únikových cest. [23]    

 

Nechráněnou únikovou cestou je trvale volný komunikační prostor směřující 

z posuzovaného (požárního) úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové 

cesty. Částečně chráněná úniková cesta je trvale volná komunikace nebo komunikační 

prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo  

do chráněné únikové cesty. Za chráněnou únikovou cestu se považuje trvale volný 
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komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům dané 

události (teplotám, zplodinám hoření apod.). [20]          

     

  Dimenzování únikových cest je posuzováno zejména pro jejich šířku a délku.  

Jsou dány mezní hodnoty délek v případě požáru a jsou stanoveny dle charakteru hořlavých 

látek a počtu únikových cest. Například mezní délka chráněné únikové cesty, jež je oddělena 

požárními uzávěry otvorů pro maximální dobu zdržení osob 4 minuty, je 120 metrů. Šířka 

únikové cesty musí umožňovat bezpečnou evakuaci všech osob z místnosti, objektu  

či prostoru. Základní jednotkou šířky únikových cest je únikový pruh o průchozí šířce 0,55 m. 

Nejmenší počet únikových pruhů: 

s
K

E
u .                                  (3.7) 

kde 

E – počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

K – počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

S – součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

 

 Jestliže se vyskytují v posuzovaném místě unikající osoby s různou schopností 

pohybu, má rovnice tvar: [20]          

 

)....(
1

332211 sEsEsE
K

u        (3.8) 

kde 

U – počet únikových pruhů 

E1 – počet osob schopných samostatného pohybu 

s1 – součinitel vyjadřující podmínky evakuace pro osoby schopné samostatného pohybu 

E2 – počet osob s omezenou schopností pohybu 

s2 – součinitel vyjadřující podmínky evakuace pro osoby s omezenou schopností pohybu 

E3 – počet osob neschopných samostatného pohybu 

s3 – součinitel vyjadřující podmínky evakuace pro osoby neschopné samostatného pohybu 

K – počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 
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 Únikové cesty a související technická zařízení musí být navrženy tak, aby zajistily 

únik osob rovněž s určitými omezeními. Typickými příklady pro zajištění bezpečnosti osob  

je zřizování tzv. útočišť as evakuačních výtahů. Musí být vhodně situována a často  

je nezbytná přítomnost vycvičeného personálu. 

 

3.7 Zabezpečení evakuace 

 Na prvním místě je třeba zmínit proces přípravy nezbytných opatření k provedení 

evakuace obyvatelstva, který umožňuje efektivní spolupráci všech zúčastněných a účinné 

řízení v průběhu evakuace. Je velmi důležité, aby byla dostatečně informovaná veřejnost  

o připravených opatřeních a především včas, v předstihu před vznikem mimořádné události. 

Při plánování je potřeba vycházet z existující přímé závislosti mezi velikostí ohrožení  

a rozsahem opatření, které je nutno provést. V přípravě plošné evakuace je zapotřebí stanovit 

evakuační zóny, vymezit evakuační trasy s dostatečnou kapacitou, upřesnit potřeby hromadné 

přepravy, označit a zřídit evakuační a přijímací střediska, aktivovat místa nouzového 

ubytování, informovat obyvatelstvo věcnými informacemi k provedení evakuace, provést 

uzávěry a regulovat pohyb obyvatelstva, zajisti provozuschopnosti evakuačních tras, zřídit  

a označit shromažďovací prostory, postupně vyklizovat ohrožený prosto a v neposlední řadě 

provést kontrolu opuštěných obydlí. Pří přípravě a realizaci evakuace je důležitá spolupráce 

s nevládními humanitárními organizacemi (Českým červeným křížem, církevními a dalšími 

organizacemi), které mají zkušenosti s humanitární péčí o občany. [27]          

 

 Evakuaci jako takovou je potřeba odborně zajistit a v této souvislosti rozlišujeme 

následující zabezpečení: 

 pořádkové zabezpečení evakuace, zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

v průběhu celé evakuace (Policie ČR nebo obecní/městská policie), 

 dopravní zabezpečení evakuace, u organizované hromadné přepravy osob zabezpečuje 

mimo jiné i zásobování pohonnými hmotami, 

 zdravotnické zabezpečení evakuace, jež v prvé řadě zahrnuje zabezpečení poskytování 

předlékařské zdravotnické pomoci, převozu do zdravotnických zařízení a zabezpečení 

hygienicko-epidemiologických opatření, 

 zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob – zahrnuje především 

zabezpečení nouzového stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami  

a nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití, 
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 mediální zabezpečení evakuace, které zahrnuje zejména zabezpečení varování 

obyvatelstva, vydání návodů pro chování obyvatelstva a následné předání potřebných 

tísňových informací. 

 

3.8 Nouzové přežití 

 Jedním z hlavních úkolů ochrany obyvatelstva je podle zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému, zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva 

postiženého mimořádnou událostí, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Opatření nouzového přežití mají umožnit obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí 

překonat určité časové období v nestandardních podmínkách. Tato opatření jsou v přímé 

návaznosti na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo 

v prostoru ohroženém následky mimořádných událostí.  

 

 Nouzové přežití zahrnuje organizační, technická a logistická opatření,  

která se uskutečňují s cílem odstranit nebo podstatně snížit tíživou životní situaci lidí, ve které 

se ocitli v důsledku vzniku mimořádné události. Na řešení nouzového přežití se podílí stát  

a obce. Obecní úřady se podílí na přípravách opatření k nouzovému přežití a za mimořádné 

události pak starost obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití  

ve prospěch obyvatel.  

 

 Součástí nouzového přežití je: 

 nouzové ubytování 

 nouzové zásobování základními potravinami a pitnou vodou 

 nouzové dodávky energií 

 poskytování základních služeb obyvatelstvu  

 organizování humanitární pomoci 

 

Bezpochyby nejpodstatnější z této oblasti je část týkající se nouzového ubytování. 

Dočasné ubytování obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí nebo krizovou situací 

v objektech, které jsou pro ubytování osob určené a běžně používané – hotely, ubytovny, 

školská zařízení, rekreační zařízení. Dále dočasně upravené a vybavené objekty tak,  

aby splňovaly základní požadavky pro spánek, odpočinek a hygienické potřeby osob 



 

34 

 

využívána především stacionární zařízení – sportovní haly, tělocvičny škol, kulturní zařízení, 

nebo také mobilní zařízení – maringotky, stany, přístřešky. [28] 

 

    Pro rychlou pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí je každá požární stanice 

vybavena soupravou nouzového přežití k okamžitému použití pro 20 osob. Souprava obsahuje 

základní oblečení, přikrývky a prostředky pro podávání stravy a nápojů. Pro komplexnější 

rychlou humanitární pomoc je hasičský záchranný sbor schopen nasadit kontejner 

humanitární pomoci. Jako mobilní prostředek je určen k poskytnutí rychlé, krátkodobé, 

účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí.  

V jeho nafukovacím stanu lze dočasně umísti až 50 osob, nebo v něm ubytovat a stravovat  

25 osob. Stan je vytápěný a osvětlený, má vlastní velmi dobré hygienické zázemí (chemický 

záchod, sprcha). V případě potřeby může kontejner sloužit jako zázemí pro štáb velitele 

zásahu nebo zasahujících složek IZS. Kontejnery mají stejné základní parametry,  

které umožňují jejich vzájemné propojení (stavební, elektrické) za účelem navýšení kapacity 

(počtu zabezpečovaných osob). 

 

Opatření nouzového přežití jsou připravována v souladu s koncepcí ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. V této koncepci je stanoveno,  

že zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných událostech budou  

na centrální úrovni k dispozici pohotovostní kapacity pro 3000 postižených osob. Pro uvedené 

počty osob bude stát garantovat další nezbytná opatření pro jejich nouzové přežití. Na úrovni 

krajů bude zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 25-50 osob, tj. celkem 

pro 375-750 osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití. [29] 
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4 Humanitární pomoc jinak 

4.1 Spolková republika Německo 

 Neexistuje jasné oddělení státu (státních aktérů humanitární pomoci) a společnosti 

(nestátních aktérů humanitární pomoci). Společná síť humanitární pomoci je znakem slabého 

státu a výrazem narůstající fragmentace a tudíž i decentralizace moci. Tento vývoj je současně 

výrazem procesu společenské modernizace. Humanitární pomoc je síť, k níž náleží národní 

(státní a soukromé), nadnárodní a mezinárodní aktéři. Vlastností evropské sítě humanitární 

pomoci je heterogenita a vícestupňovou. Cílem sítě humanitární pomoci je poskytovat pomoc 

ve stavu nouze a také uskutečňovat morální poslání.  

 

 Dosavadní výsledky z praxe humanitární pomoci, její podmínky a změny byly 

vyhodnoceny a plyne z nich zdůraznění okamžitého nebo alespoň krátkodobého odstranění 

následků aktuálního stavu nouze. Do příčin stavu nouze se řadí i války, hromadná násilí  

a katastrofy, z toho vyplývá důraz na prevenci. [31]  

 

 Ve zkratce lze říci, že cíle humanitární pomoci se neliší, spíše mohou nastat 

rozdílnosti v organizaci. Co se týká událostí vyvolávajících potřeby této pomoci, tak jsme  

na tom s Německem zhruba na stejné úrovni. Je to způsobeno stejným podnebím a podobnou 

přírodní rozmanitostí. Rozlohou je Německo více než 4 krát větší než Česká republika  

a počtem obyvatel téměř 8 krát. Počet obyvatel na jednotlivých částech území se může lišit, 

neexistují však velké neobydlené území např. pouště. Průměrně to vychází v ČR  

to 133 ob./km
2
 a v Německu 225 ob./km

2
. 

 

 Způsoby zabezpečení ubytování jsou stejné jako v České republice. To znamená,  

že jsou využívány standardní ubytovací kapacity, nestandardní prostory dostačujících kapacit 

– školská zařízení, tělocvičny apod. Podle výše stanoveného průměrného počtu osob na km
2
 

jsou kapacity nouzového ubytování dostačující, ale konkrétní hustota může být jiná.  

Dle dosavadních zkušeností, zejména při povodních (jako nejčastější mimořádné situace  

na tomto území), byly kapacity vždy dostatečné a nebylo potřeba žádných dodatečných 

řešení. [32, 33] 
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 Stále větší důraz je kladen na prevenci ale přesto spoléhat se na to, že rozsah události 

nepřekročí připravené možnosti je zcestný. Ve světě již proběhlo velké množství událostí, 

které svým rozsahem daleko předčily očekávání a tím i preventivně připravené kapacity  

(např. povodně v Indonésii, hurikán Katrina). 

 

4.2 Přípravná opatření 

Situací s nutností náhradního (nouzového) ubytování za jakékoliv mimořádné události 

by měla být v první řadě řešena v rámci místních možností. Průběh evakuace je různý a bývají 

použity standardní možnosti nouzového ubytování. Jedná se o stálé tlakově odolné úkryty, 

improvizované úkryty a ubytovací zařízení. Dalšími možnostmi jsou již zmiňovaná školská 

zařízení, tělocvičny.  

 

Stává se však, že místní možnosti nestačí kapacitně pojmout evakuované osoby.  

Další varianta řešení se může nacházet až na vzdáleném místě a v tom případě je možné 

uvažovat o využití stanů pro dočasné ubytování v bezpečné oblasti. Větší stany s kovovou 

konstrukcí jsou dlouhodobě využívány, ale především manipulace s nimi a skladování jsou 

náročnější a potřeba při událostech může jejich kapacitní možnosti převýšit. V následující 

kapitole budou rozebrány varianty a možnosti nafukovacích stanů dodávaných na našem trhu. 
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5 Nafukovací záchranné stany 

5.1 Základní charakteristika 

  

Stany jsou známy a vyráběny již notnou řádku let, ale ty záchranné jsou bezpochyby 

mladší, a když mluvíme o stanech nafukovacích, tak ty jsou na našem trhu dobu nejkratší.  

Dle dostupných informací se začaly vyrábět pár let po konci druhé světové války. Nejprve 

byla výroba zaměřena na povrchově upravené pogumované materiály, později se začaly 

vyrábět i sportovní nafukovací výrobky – lehátka, čluny a lodě. Velký rozmach zaznamenala 

výroba v 60. a 70. letech minulého století zavedením výroby polyuretanových pěn. Včetně 

stanů určených pro krátkodobé i dlouhodobé použití v mnoha oblastech, například  

při událostech s okamžitou potřebou zázemí. Jejich velkou výhodou je jednoduché postavení 

během několika minut pomocí napojení na přívod vzduchu. Možné je také nafukovat pomocí 

stlačeného vzduchu nebo elektrickou pumpou a nechybí ani ochranný přetlakový ventil. 

Konstrukce takového stanu je velmi pevná a těsná. 

 

 Střecha je vyrobena z textilního nánosovaného PVC v konkrétních barvách (bílá, 

žlutá, oranžová, červená, khaki a modrá);  

 Oproti tomu podlaha je z vysoce pevnostního materiálu z protiskluzové úpravy (vždy 

v provedení šedé barvy); 

 Vchod stanu je opatřen zdrhovadly; u podlahy otočné plachtové zapínaní; 

 Kotevní laty a lana na nosných obloucích konstrukce pro zajištění stability v jakémkoli 

počasí, na tvrdém povrchu možno zakotvit pomocí zátěžových vaků naplněných 

vodou či jinou zátěží položenou na kotevní laty; 

 Úchyty na zavěšení světel či přístrojů aj. se nacházejí na vnitřní straně konstrukce; 

 Větrací síťky nade dveřmi pro zajištění přirozené výměny vzduchu; 

 Připojení topení či klimatizace možno pomocí 2 uzavíratelných otvorů (350mm)  

na bočních stranách; 

 Přívod elektrických kabelů, hadic pomocí 2 uzavíratelných otvorů (150mm)  

na bočních stranách; 

 Nafukovací konstrukce lepené – černé, svařované – šedé. 
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Specifika: 

 dlouhá životnost při nutnosti minimální údržby a oprav; 

 výběr z mnoha typů, velikostí i barev; 

 snadná manipulace a obsluha; 

 velmi dobře využitelné při záchranných akcích.  

 

Stan může být vyroben dle standardního modelu, případně může být doplněn o 

specifické požadavky. Možnost vyjímatelné podlahy (upevněna pomocí stuhových uzávěrů), 

odnímatelná hygienická či izolační vložka, podélné či příčné vnitřní přepážky k rozdělení 

vnitřního prostoru. Okna jsou vyráběna také jako třívrstvá – střechovice, fólie, síťovina. 

Připojení ke kontejneru za pomocí spojovací chodby a přístřešek ke kontejneru nejsou zcela 

neobvyklými požadavky. Boční technický vchod, zátěžové vaky přímo v zakázce a doplňkové 

příslušenství (topení, klimatizace, světla atd.). 

 

5.1.1 Použité materiály 

Podlaha – PES textil oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní, oděruvzdorný, 

vodonepropustný, s protiskluzovou úpravou, plošná hmotnost cca 520 g/m
2
;  

Nafukovací konstrukce – PAD textil oboustranně nánosovaný kaučukovou směsí, 

vysokopevnostní, oděruvzdorný, nepropustný pro vzduch; druhá varianta nánosovaný PVC, 

nehořlavý mimo ostatní 

Střecha – PES textil jednostranně nánosovyný PVC, vysokopevnostní, vodonepropustný, 

plošná hmotnost cca 300 g/m
2
, nebo PES textil oboustranně nánosovaný PVC, 

vysokopevnostní, vodonepropustný, plošná hmotnost cca 420 g/m
2
, nebo PES textil 

oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní, vodonepropustný, samozhášivý, plošná 

hmostnost cca 700 g/m
2 

Hygienická vložka, přepážky – PES textil jednostranně zatíraný PUR, voděodolný 

Izolační vložka – třívrstvý prošívaný materiál sestávající z PES textilu, PES rouna a PES 

textilu resp. netkané textilie, plošná hmotnost cca 250 g/m
2
[34]          

 

 Existuje celá výrobní řada stanů, které jsou zařazeny do základních tabulkových 

nabídek firem. Samozřejmostí všech výrobních společností je také nabídka zpracování  

dle individuálních požadavků, ať už se budou týkat rozměrů, příslušenství či přizpůsobení  

pro specifické účely. Stany nejsou vyráběny na sklad, ale vždy až na základě objednávky  
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dle pevné nabídky nebo podmínek zadavatele. Všechny stany jsou stabilní za provozního 

tlaku 0,1 – 0,3 bar. Přizpůsobení pro extrémní podmínky se podařilo do teplotního rozsahu  

-30 až +70°C. 

 

5.2 Základní typy stanů s lepenou konstrukcí 

 Konstrukce stanů byly v první řadě vyráběny touto metodou, která je stále využívána 

nejčastěji. Po laické oko jsou tyto konstrukce typicky rozeznatelné pro svou černou barvu. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny rozměry, hmotnosti a především lůžková kapacita 

jednotlivých typů stanů. Jejich využití záleží na konkrétní situaci, což znamená, že lůžková 

kapacita v určitých chvílích vůbec nemusí být brána v úvahu. Půjde o situace, kdy bude stan 

využíván jako sklad, dispečerské stanoviště aj.  

 

 První obvykle zmiňovaný typ je GTX-10 neboli nejmenší standardně vyráběný typ 

stanu s užitnou plochou 10 m
2
. 

    Zdroj:Gumotex, a.s. 

Obrázek 5.1 Konstrukce stanu GTX-10 

 

 Podobný způsob konstrukce jako na výše uvedeném obrázku 4.1 je také pro další typy 

GTX-20, -24, -30, -45. Více členěná konstrukce co do tvaru a výšky je u ostatních typů.  
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 Zdroj:Gumotex, a.s. 

Obrázek 5.2 - Konstrukce stanu GTX-46 

Tabulka 5.1 - Charakteristika stanu GTX -10, -16, -20 

Tabulka 5.1  - Charakteristika stanu GTX -10, -16, -20 

 GTX-10 GTX-16 GTX-20 

užitná plocha (m2) 10 14 20,5 

vnější rozměry (mm) 3700 x 3100 x 2350 3850 x 3850 x 2850 4600 x 4900 x 2850 

vnitřní rozměry (mm) 3700 x 2700 x 2150 3850 x 3850 x 2620 4600 x 4500 x 2650 

rozměry ve sbaleném stavu 1000 x 900 x 500 1200 x 800 x 500 1100 x 750 x 600 

hmotnost 60 kg 76 82 

počet vzduchových komor 1 1 2 

lůžková kapacita 3 3 5 

Zdroj: Gumotex, a.s 

Tabulka 5.2 - Charakteristika stanu GTX – 24. -30, -33 

 GTX-24 GTX-30 GTX-33 

užitná plocha (m2) 24 28 30 

vnější rozměry (mm) 6000 x 4500 x 2800 6400 x 5500 x 3000 6000 x 5650 x 2900 

vnitřní rozměry (mm) 6000 x 4040 x 2570 6400 x 5000 x 2700 6000 x 5190 x 2670 

rozměry ve sbaleném stavu 1200 x 900 x 600 1200 x 900 x 600 1200 x 1000 x 550 

hmotnost 98 110 114 

počet vzduchových komor 2 2 2 

lůžková kapacita 6 6 8 

Zdroj: Gumotex, a.s 
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Tabulka 5.3 - Charakteristika stanu GTX – 36, -40, -45 

 GTX-36 GTX-40 GTX-45 

užitná plocha (m2) 32 39 44,5 

vnější rozměry (mm) 6000 x 6000 x 3000 8200 x 5700 x 2900 8400 x 5700 x 2900 

vnitřní rozměry (mm) 6000 x 6000 x 2700 8200 x 5300 x 2600 8400 x 5300 x 2670 

rozměry ve sbaleném stavu 1400 x 1000 x 800 1200 x 850 x 700 1300 x 1000 x 700 

hmotnost 134 144 143 

počet vzduchových komor 1 2 2 

lůžková kapacita 6 10 12 

Zdroj: Gumotex, a.s 

Tabulka 5.4 - Charakteristika stanu GTX – 46, -58 

 GTX-46 GTX-58 

užitná plocha (m2) 45,5 56 

vnější rozměry (mm) 8200 x 6500 x 3150 10000 x 6500 x 3150 

vnitřní rozměry (mm) 8200 x 6000 x 2850 10000 x 6000 x 2850 

rozměry ve sbaleném stavu 1200 x 850 x 750 1300 x 1000 x 800 

hmotnost 155 175 

počet vzduchových komor 2 2 

lůžková kapacita 10  14 

Zdroj: Gumotex, a.s 

 

5.3 Základní typy stanů se svařovanou konstrukcí 

 Zpracování tímto způsobem je vysoce kvalitní, nehořlavé a konstrukce jsou navzájem 

propojitelné. Nafukovací konstrukce vyrobena technologií vysokofrekvenčního svařování. 

Konstrukci je možno nafouknou elektrickým dmychadlem nebo stlačeným vzduchem, 

součástí je také ochranný přetlakový ventil. Podlaha stanu je vyrobena z vysoce pevnostního 

materiálu s protiskluzovou úpravou; šitá střecha má podlepené švy. Vchodové plachty  

je možno vyrolovat, vrata jsou šíře 2m, výška 2,1 m s propojovacím lemem. Vchod stanu  

se zdrhovadly, vrata s podlahou jsou spojeny suchým zipem. Stejně jako u předchozího typu 

jsou součástí kotevní laty a lana pro zajištění stability v jakémkoli počasí. Přepravní taška  

je samozřejmostí pro snadný přenos (pomineme-li hmotnost, která pro dva muže není 

problémem) a především skladnost – uloženo v přepravní tašce 
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 Zdroj: Gumotex, a.s 

Obrázek 5.3 - Konstrukce stanu HF-28 

Tabulka 5.5 - Charakteristika stanů HF-15, -28, -42 

 HF-15 HF-28 HF-42 

užitná plocha (m2) 15 28 42 

vnější rozměry (mm) 3000 x 5600 x 3000 5650 x 5600 x 3000 8300 x 5600 x 3000 

vnitřní rozměry (mm) 3000 x 4900 x 2650 5650 x 4900 x 2650 8300 x 4900 x 2650 

rozměry ve sbaleném stavu 1100 x 900 x 500 1300 x 1100 x 800 1400 x 1200 x 900 

hmotnost 76 110  146 

počet vzduchových komor 2 2 2 

lůžková kapacita 4 8 12 

Zdroj: Gumotex, a.s 

Tabulka 5.6 - Charakteristika stanů HF-42,4, -55 

 HF-42,4 HF-55 

užitná plocha (m2) 42 55 

vnější rozměry (mm) 8600 x 5600 x 3000 10950 x 5600 x 3000 

vnitřní rozměry (mm) 8300 x 4900 x 2650 10950 x 4900 x 2650 

rozměry ve sbaleném stavu 1400 x 1200 x 900 1500 x 1500 x 800 

hmotnost 146 182 

počet vzduchových komor 2 2 

lůžková kapacita 12 16 

Zdroj: Gumotex, a.s 
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 Velkou výhodou tohoto typu je možnost spojování více stanů v jeden celek,  

čímž dojde k navýšení prostor bez nutnosti přecházení ven a zase dovnitř. 

 

5.4 Příslušenství a další produkty 

 Stejně jako u jiných výrobků je i u těchto stanů nabízeno různé příslušenství, které  

je možno zakoupit rovnou nebo samostatně. Základní nabídku bezpochyby musí zahájit 

tlaková láhev plněná stlačeným vzduchem používaná k nafukování konstrukcí stanů. 

Vysokotlaké hadice je možné volit ve variantě bez manometru nebo s manometrem  

a jsou k dostání v délce 1m. Druhou možností jak nafouknout konstrukce stanů je za použití 

elektrických dmychadel – jednotlivé typy se od sebe liší a je třeba zvolit vhodný typ právě  

pro zamýšlené použití, ale i dle možnosti skladování. 

 

 Využití stanů není omezeno ročním obdobím (pouze teplotami určujícími 

použitelnost) a tak je potřeba věnovat pozornost i topným agregátům, automatům  

a klimatizacím. Denní doba je další neovlivnitelnou věcí v našem životě, takže potřeba 

osvětlení je nezanedbatelnou položkou a v návaznosti samozřejmě přívod elektrické energie. 

 

 Mimo vyjmenované příslušenství, které je bezpochyby tím nejpodstatnějším  

a je potřeba jeho zřízení vyřešit jako první, tak řadíme mezi příslušenství i vybavení do stanu. 

Sortiment je dosti široký a nabízí velmi zajímavou škálu možností. Základem jsou nafukovací 

matrace, polní lůžka, tzv. pivní set (2 lavice 200 x 25 x 46 cm, stůl 200 x 50 x 73 cm), 

skládací stůl, lavice a židle. 

 

 Není opomenuta také možnost přídavných podlah či roštů, průtokový ohřívač  

pro dekontaminaci, přiměšovat, čerpadla, záchytné vany, nádrže či sudy. Zde je třeba také 

zmínit další produkty na našem trhu, které by bylo možno využít při záchranných pracích.  

Jsou to především nafukovací dekontaminační sprchy v 5ti různých provedeních, 

dekontaminační bazény (užitná plocha 2,3 – 110 m2), univerzální záchranářský člun (UZC) 

až pro 6 osob, raft pro 8 osob. Součástí jsou také často využívané protipovodňové bariéry 

(výška 35 – 80 cm), záchranné ostrůvky, nafukovací záchranná lávka nebo stan  

pro hromadnou dekontaminaci.  
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5.5 Možnosti využití 

 Plný název sice napovídá, k čemu by měly být stany využívány, ale jako u všeho,  

tak i zde záleží na každém, jakým způsobem jej bude využívat. Konstrukce, rozměry, 

materiály a různé další vychytávky byly připravovány i konzultovány se složkami IZS,  

aby odpovídaly požadavkům vyplývajícím z jejich práce.  

 

Název nafukovací záchranné stany proto není zcela náhodný, ale ani zavádějící. 

Opravdu nejčastějším způsobem využití těchto stanů je jejich připravenost pro záchranné 

účely. Stany mohou být zařízeny jako noclehárna (s matracemi, polními lůžky), jídelna  

(s lavicemi), případně polní kuchyně, sklad materiálu nebo velitelské stanoviště. 

 

V žádném případě to ovšem neznamená, že by stan nemohli využívat  

také soukromníci k účelům, jakým budou sami chtít. Zatím je to výjimečné, ale existují lidé, 

kteří stan využívají na zahradní párty, jako sklad nebo jako atrakci pro své přátele. 

 

Stany nejsou vyráběny na sklad, takže specifické požadavky mohou být odbaveny  

bez větších problémů, jen je třeba počítat s dobou nutnou k samotné výrobě. Novější typy 

s možností propojování poskytují vyšší možnosti a zároveň se navyšuje kapacita bez nutnosti 

dalšího kotvení všech částí. 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit možnosti využití nafukovacích stanů v rámci 

humanitární pomoci. Vycházela ze znalostí současné legislativní základny a praktických 

zkušeností v oblasti evakuace a humanitární pomoci. Většina práce je řešena z pohledu České 

republiky, ale pro malé srovnání je zařazeno i vnímání a řešení humanitární pomoci  

ve Spolkové republice Německo.  

 

 Potřeby za různých mimořádných událostí se samozřejmě liší. Velkou kapacitou  

by měly být zabezpečeny prostory pro nouzové ubytování. Standardem jsou stálé  

a improvizované úkryty. Následuje využití kapacit standardních ubytovacích zařízení – 

hotelů, penzionů a v neposlední řadě zařízení školská či tělocvičny. 

 

 Stany jsou dlouhodobě využívanou variantou pro zázemí štábu, polní nemocnice  

či dočasné evakuační středisko. Skladnost a přemístitelnost je často horší, vzhledem 

k rozměrům konstrukcí a plachet. Nafukovací stany tyto nedostatky hravě vyřeší. Jsou totiž 

baleny do balíků tvaru velkého kvádru s popruhy určenými k manipulaci. Zaručena je tudíž 

jejich skladnost a přenositelnost (většinou postačí 2 muži k přenesení). Navýšení ubytovací 

kapacity by bylo přínosem a také mobilita a nezávislost na konkrétním místě jsou plusem 

nabízené možnosti. 

 

 Potřeby humanitární pomoci jsou specifické a tak je nutné zvolit správný typ,  

dle předpokládaného využití i s příslušenstvím. Ideální by byly stany řady HF, jelikož je 

možné je dále společně propojovat a navyšovat tak prostor bez nutnosti vycházení ven.  

Typ je volen především dle předpokládaného použití a kapacity. Specifickým požadavkem  

by měla být izolační vložka ve stanech, jelikož nikdy dopředu není známo období, v němž 

dojde k situaci s nutností využití nouzového ubytování.  

 

 Výhodou stanů je také rychlost jejich připravení k použití, jinak řečeno – po vybalení 

z přepravního vaku je připojena tlaková láhev a za pár minut stojí stan připraven. Následné 

ukotvení je již jen chvilkovou otázkou. Příslušenství se dá snadno uchytit, ale zde již záleží  

na šikovnosti, jak rychle bude zprovozněno osvětlení, klimatizace a ostatní součásti.  
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 Celkové provedení stanu bych volila zcela na míru dle dohody s výrobcem.  

Jeho zkušenosti mohou pomoci při rozhodování jaký typ pro konkrétní využití zvolit a proč. 

Rada odborníka pomůže vysvětlit nepřesnosti a usnadnit konečnou volbu.  

 

 Využití pro obyvatelstvo by mohlo být jako menší párty stany, přechodné ubytování 

mládeže (víkendové akce oddílů, tábory), polní kuchyně apod. Předpokladem je, že by byly 

využívány především v letním období, čímž by odpadla nutnost izolační vložky.  Okna i dveře 

standardních velikostí by vystačily pro všechny možnosti a v případě polní kuchyně prostor 

pro odvětrávání. Z katalogově nabízených typů si určitě vybere každý, ať již organizace  

či jednotlivec. 

 

 Záchranné týmy budou mít každopádně jiné nároky, dá se říci, že budou mít 

konkrétnější požadavky. Konzultace s odborníky společnosti bych v každém případě 

doporučila. 

 

 Konečné rozhodnutí závisí na vedení či jednotlivci. Tato práce měla pomoci ukázat,  

že existují i jiné možnosti nouzového ubytování. Varianta je jistě zajímavá, moderní  

a využitelná v různých oblastech i podnebních podmínkách. 
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