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Předloţená diplomová práce se věnuje problematice odlišností v přijímání humanitární 

pomoci na základě vyznání. Úvodní část popisuje vývoj a postupné formování humanitární 

pomoci od samotného počátku dobročinnosti. Další část práce poskytuje všeobecný 

přehled o oblasti humanitární pomoci. Na tuto část navazuje souhrn právních předpisů, 

který se dotýká této problematiky a popis jednotlivých aktérů humanitární pomoci na 

území České republiky. Cílem práce je stanovit hlavní oblasti omezení při přijímání 

humanitární pomoci na základě příslušnosti k určité církvi a náboţenské společnosti, 

posoudit tato omezení na vybraném území a navrhnout příručku pro poskytovatele 

humanitární pomoci s ohledem na náboţenské zvyklosti. 
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providers of humanitarian assistance with regard to religious practice. 
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2 ÚVOD  

Humanitární pomoc je velice široká a neustále se vyvíjející oblast, která si 

zasluhuje pozornost. Lidé, kteří jsou nasazováni při mimořádných událostech, by měli znát 

a respektovat případná omezení v rámci realizace humanitární pomoci. K poskytování 

humanitární pomoci je nutné přistupovat rozdílně, podle toho, pro koho je pomoc určena. 

Pouze v takovém případě můţe být účinná.  

V posledních letech se ukázalo, ţe v průběhu poskytování pomoci je potřeba 

respektovat nejrůznější specifické odlišnosti lidí a to vţdy za dodrţení zásad nestrannosti, 

humanity a nezávislosti. Specifické odlišnosti dle náboţenského vyznání se mohou dotýkat 

stravy, ubytování nebo například lékařské péče. Tyto odlišnosti se projevují například při 

poskytování humanitární pomoci do zahraničí. Většina obyvatelstva v zahraničí 

konverguje k jiným náboţenským směrům, neţ na jaké jsme v České republice zvyklí. Ale 

i na našem území ţije mnoho lidí, jejichţ příslušnost k jednotlivým vírám, s sebou právě 

taková specifika přináší. V České republice zatím není zvykem uvaţovat při mimořádných 

událostech o potřebách příslušníků náboţenských směrů, avšak odlišnosti, které se této 

problematiky týkají, je potřeba znát a uplatňovat.  

Při setkání s věřícím lze předpokládat, ţe bude dodrţovat určité zvyklosti, pravidla 

a zásady. Taková setkání mohou doprovázet i různá překvapení. Kaţdý člověk má své 

individuální názory. Lze například předpokládat, ţe vyznavač islámu odmítá konzumovat 

vepřové maso. Můţe se však stát, ţe muslim tyto zvyklosti z nějakých důvodů nedodrţuje, 

ale i přesto se povaţuje za silného věřícího. Z tohoto důvodu lze sestavit pouze orientační 

seznam nejčastějších zásad, kterými se řídí většina věřících.  

Cíl práce 

 Poskytnout všeobecný přehled o oblasti humanitární pomoci 

 Stanovit hlavní oblasti odlišností při poskytování humanitární pomoci na 

základě vyznání 

 Posoudit omezení v humanitární pomoci pro členy církví a náboţenských 

společností v Moravskoslezském kraji 

 Navrhnout příručku pro poskytovatele humanitární pomoci s ohledem na 

náboţenské zvyklosti 
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3 REŠERŠE  
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Kniha se zabývá procesem poskytování psychosociální pomoci obětem neštěstí, způsobem 

vytváření a činností psychosociálních a intervenčních týmů. Publikace je doplněna 

kazuistikami a rozhovory s lidmi postiţenými ţivotní katastrofou a poskytuje dokonalý 

přehled o terénní krizové pomoci poskytované v České republice.  

 

COWAN, Douglas E a David G BROMLEY. Sekty a nová náboženství. 1. vyd. Editor 

Zdeněk Vojtíšek. Překlad Jan Auský. Praha: Grada, 2013, 222 s. ISBN 978-802-4731-

636. [7] 

Světově uznávaní autoři v publikaci shrnují nejaktuálnější informace o nových 

náboţenských hnutích. Autoři se zabývají také jejich historickým vývojem a strukturou. 

Kniha popisuje vznik a strukturu Scientologické církve, Církve sjednocení a mnoha 

dalších. 

 

ENROTH, Ronald M. Průvodce sektami a novými náboženstvími: psychosociální 

intervenční týmy. Vyd. 1. Praha: Návrat domů, c1994, 299 s. ISBN 80-854-9529-5. [11] 

Kniha podává základní informace o sektách, zabývá se jejich definicí, charakteristickými 

rysy a kategoriemi. Představuje nová náboţenství, jejich učení a praktiky. V knize jsou 
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také základní informace o Svědcích Jehovových, Mormonech a dalších nekřesťanských 

sektách. 

 

VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2009, 176 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2510-9. [47] 

Autor v publikaci zpracovává základní teoretická východiska krizové komunikace  

a postihuje hlavní trendy v jejich praktickém vyuţití v oblasti krizového řízení. Zaměřuje 

se na potřeby a reagování lidí, kteří jsou zasaţeni mimořádnou událostí. 
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4 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

 

Ochrana obyvatelstva 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném 

konfliktu i mimo něj, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. [52] 

 

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaným záchranným systémem je koordinovaný postup jeho sloţek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [52] 

 

Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [52] 

 

Krizová situace 

Krizovou situací je mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu.[53]  

 

Krizové řízení 

Souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu  

a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a řešením krizové situace.  

Na krizové řízení je moţno pohlíţet z hlediska uţšího nebo širšího významu tohoto pojmu. 

V širším významu se realizují opatření v oblasti obnovy a prevence, v uţším významu  
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se realizují opatření v oblasti přípravy (zejména krizové plánování), řešení krizové situace 

a likvidačních prácí. [53] 
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5 VÝVOJ  HUMANITÁRNÍ POMOCI  

Pomáhání druhým a starostlivost o ně je součástí tradice lidí po celém světě. 

Člověk se rozhoduje směrem k pomoci, tedy dobročinnosti uţ dlouhá staletí. Dobročinná 

pomoc slabým vychází z pojmu filantropie stejně jako láska k druhým nebo například 

lidumilnost. Tradice filantropie se tvořila v různých částech světa rozdílně. Postupem času 

se začleňovala do nejrůznějších oblastí lidského ţivota, avšak původní smysl zůstal stejný. 

Humanitární pomoc vznikla z filantropie a postupně se formovala aţ do dnešní 

podoby.[41] 

5.1 ANTIKA 

Antika je historické období v oblasti Středomoří, časově ohraničené prvními 

písemnými záznamy Homérovy poezie (8.–7. století př.n.l.) a počátkem středověku  

(od 5. století). Antika je všeobecně známa jako historický vývoj starověkého Řecka  

a Říma. Filantropie vychází z ţidovsko-křesťanské tradice. Samotné slovo filantropie má 

své kořeny jiţ v antickém Řecku. Řecké slovo filantropa má dlouhou tradici uţívání. 

Původně se tento pojem vyuţíval v oblasti náboţenství a označoval lásku bohů k lidem. 

Podle antické mytologie byl prvním dobrodincem Prométheus, který dal smrtelníkům 

oheň.  Protoţe oheň byl do té doby pouze ve vlastnictví bohů, Prométhea za tuto krádeţ 

postihl trest. Bohové ho připoutali k vrcholku hory, kde byl vystaven chladu, horku  

a kaţdodenním útokům orla. Prométheus byl potrestán za lásku k lidem a tímto se stal 

prvním známým filantropem. Filantropie začala být povaţována za ctnost, ale zdrojem této 

ctnosti byli pouze bohové. [38] 

Více otevřená vůči dobročinnosti byla římská kultura a zahrnovala i lidi neznámé  

a také chudé. Cicero prosazoval myšlenku, ţe cokoliv laskavého můţe být poskytnuto bez 

osobní ztráty a mělo by to být uděláno i pro neznámého člověka. Cicero poukazoval na 

důleţitost správného daru, který by neměl uškodit, ale naopak pomoci.  

Zatímco v antice byl dar vyjádřením ctnosti, v ţidovské a křesťanské tradici byla 

zdůrazněna role daru jako almuţny. Ţidovská dobročinnost získala organizovanou podobu 

a poloţila základy systematické péče o chudé. Později na to navázalo křesťanství. To 

spojovalo dobročinnost s láskou k Bohu a kladlo velký důraz na pomoc nemocným  
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a chudým. Ke konci antiky přebraly křesťanské instituce řadu úkolů a povinností státní 

administrativy, protoţe ta přestávala fungovat. Církev přetrvala jako jediná fungující 

organizace, která byla schopná správy. [38] 

5.2 STŘEDOVĚK 

Středověk je označení dějin mezi koncem antiky a počátkem novověku. Dělí se na 

raný, vrcholný a pozdní středověk. V 5. a 6. století došlo k úpadku ekonomiky. V té době 

přebírali péči o chudé biskupové. Tato veřejná forma podpory byla poskytována 

z církevního vlastnictví. S přesunem problému chudoby na venkov získávaly významnou 

roli kláštery benediktinů, které byly umísťovány mimo centra měst. 

Doba vrcholného středověku byla dobou, kdy docházelo k rozmachu měst  

a obchodu. To souviselo i se změnami, které se týkaly politických institucí. Všechny tyto 

změny se dotkly i oblasti dobročinnosti. Těţiště dobročinnosti se přesunulo z klášterů, 

které se nacházely na venkově, zpět do měst pod patronát nových řeholních řádů. 

Dobročinnosti se nevěnovali pouze jednotlivci, ale i celé bratrstva a korporace. Stále 

důleţitější roli hrály orgány městské a obecní samosprávy, které postupně přebíraly 

kontrolu nad dobročinnými institucemi. [38], [41] 

Pozdní středověk je charakteristický pro změnu vnímání pojmu chudoby. Dřívější 

pojetí chudého člověka, který neměl podíl na výkonu moci, bylo nahrazeno pojetím 

chudoby ve smyslu vyloučení ze společnosti. Na počátku 13. století se vytvořila skupina 

lidí, kteří i přes své zaměstnání, byli stále ekonomicky chudí. Chudoba začínala být v této 

době velkým problémem. Bylo potřeba zefektivnit dobročinnost a rozlišit tak zaslouţilé  

a nezaslouţilé chudé, poctivé a nepoctivé, líné a pracovité. Chudoba začala být chápána 

jako nebezpečí pro stabilitu společnosti. [41] 

Humanitární pomoc jako pojem se objevila ve 14. století. Postupně se začala 

vyčleňovat z filantropie a získala nový směr. Příslušníci řádu maltézských rytířů jsou 

povaţováni za první humanitární pracovníky. Jejich pomoc měla znaky pomoci lidem, 

avšak od moderní humanitární pomoci se lišila. Příslušníci tohoto řádu pomáhali léčit 

raněné oběti válek. [38], [41] 
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5.3 NOVOVĚK 

Nad domem nápravy v Hamburku visel nápis „Labore nutrior, labore plector – 

Prací se ţivím, práce mne trestá“ Toto heslo asi nejlépe vystihuje pojetí dobročinnosti na 

počátku novověku. V té době byla akceptována myšlenka, ţe chudoba je důsledek zahálky  

a nedostatku vůle k práci. Tomu odpovídaly i reformy dobročinnosti, které spočívaly 

v účasti chudých na pracovních aktivitách. [38] 

Klíčovou institucí se staly pracovní domy a domy nápravy, které se ujaly hlavně 

v oblastech, které se nacházely na vrcholu hospodářského vývoje. Pracovní domy svou 

myšlenkou souzněly s dobovou soustavou zásad, která usilovala o růst bohatství státu. 

K tomu pracovní domy přispívaly nejen zajišťováním zaměstnanosti a nízkými mzdami, 

ale také nízkými nároky svých obyvatel na spotřebu. [38] 

V 18. století se v Evropě objevila idea lidských práv, kterou rozvíjeli filozofové  

a právníci. Na konci tohoto století se lidská práva začala prosazovat. Objevily se nové 

pojmy, jako například humanismus a solidarita.  

O mezinárodním humanitárním právu lze mluvit od poloviny 19. století. Zpočátku 

se pozornost soustředila na zmírnění ztrát, škod a utrpení civilního obyvatelstva v důsledku 

ozbrojených konfliktů. Jedním ze zakladatelů, který stál při zrodu mezinárodního 

humanitárního práva, byl Švýcar Henri Dunant. Ten se svými pracovníky přesvědčil 

švýcarskou vládu, ke svolání mezinárodní konference. Zástupci dvanácti evropských států 

v roce 1864 podepsali Ţenevskou úmluvu o zlepšení podmínek raněných v armádním poli. 

Tímto aktem byl poloţen základ k rozvoji mezinárodního humanitárního práva. Dalšími 

dokumenty jsou úmluvy z I. Haagské mírové konference (1899) a II. Haagské mírové 

konference (1907). [2] 

Během první světové války se důleţitost právní regulace ozbrojených konfliktů 

potvrdila. Roku 1925 vznikl Ţenevský protokol o zákazu pouţívání dusivých, otravných  

a jiných plynů za války a o zákazu bakteriologických způsobů vedení války. Právní normy 

se stále více zaměřovaly na mezinárodní ochranu obětí války, raněných a nemocných 

příslušníků ozbrojených sil v poli a trosečníků na moři, válečných zajatců a civilního 

obyvatelstva. [2] 
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Největší význam v oblasti mezinárodního práva mělo přijetí Ţenevských úmluv 

z 12. srpna 1949. Jednalo se o tyto dokumenty [17]: 

 Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli 

 Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři  

 Ţenevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci 

 Ţenevské úmluvy o ochraně civilních osob za války 

 

K Ţenevským úmluvám přibyly dva Dodatkové protokoly z 8.6.1977 [17]: 

 1. Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů 

 2. Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí ozbrojených 

konfliktů nemajících mezinárodní charakter 

V roce 2005 přibyl k protokolům 3. Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám  

o přijetí dalšího rozeznávacího znaku. Česká republika se připojila k těmto dokumentům 

sdělením č. 168/1991 Sb. [17] 
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6 POTŘEBY LIDÍ ZASAŢENÝCH MIMOŘÁDNOU 

UDÁLOSTÍ  

Mimořádná událost vyvolává u zasaţených osob několik specifických potřeb. Řada 

z nich je praktických, mnohé jsou duševní a některé duchovní. Při jejich uspokojování je 

třeba vycházet z hierarchického uspořádání potřeb (viz Obrázek 1), přičemţ nejprve musí 

být naplněny základní fyziologické potřeby, ke kterým patří například hlad a ţízeň a poté 

mohou přijít na řadu potřeby vyšší. Řada z těchto potřeb má sociální povahu. Růstové 

potřeby přicházejí na řadu na konec. [47] 

Mezi osoby, které jsou zasaţeny mimořádnou událostí, patří přímé oběti a jejich 

blízcí, přihlíţející, pracovníci krizového řízení, příslušníci zasahujících jednotek, 

dobrovolníci a zdravotníci. Mimořádná událost tedy dopadá na velmi široký okruh 

obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 1 MASLOWOVA PYRAMIDA[42] 
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7 HUMANITÁRNÍ POMOC  V DNEŠNÍ DOBĚ  

Tato kapitola se zabývá všeobecným přehledem humanitární pomoci, který 

obsahuje vysvětlení tohoto pojmu, hlavní cíl humanitární pomoci a také popisuje jednotlivé 

formy a fáze. Další část kapitoly je věnována všem jedenácti sektorům pomoci, které jsou 

znázorněny také graficky na Obrázku 2. Poslední část se zabývá moţnými negativními 

dopady při poskytování humanitární pomoci.  

7.1 HUMANITÁRNÍ POMOC OBECNĚ  

Humanitární pomoc je činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, 

dobročinných spolků a jednotlivců konanou ve prospěch obyvatelstva určitého regionu, 

postiţeného krizovou situací. V mezinárodním měřítku, pak i pomoc obyvatelstvu regionů 

na území jiného státu, který strádá v důsledku vnitřních nebo mezinárodních konfliktů. 

Humanitární pomoc se uplatňuje v situacích, kdy je ohroţeno velké mnoţství lidí nebo 

které ohroţují mezinárodní mír a bezpečnost. [33] 

Humanitární pomoc je projevem sounáleţitosti lidského rodu. Jejím cílem je pomoc 

lidem, kteří se ocitli v nesnázích, ohroţení ţivota, nebo jimţ jsou upírána základní lidská 

práva a svobody jak v míru, tak v období ozbrojených konfliktů. Humanitární pomoc je 

souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti. [2] 

Humanitární pomocí se v českém prostředí rozumí souhrn činností hrazených ze 

státního rozpočtu, jejichţ cílem je zamezit ztrátám na ţivotech a újmě na zdraví, zmírnit 

utrpení a obnovit základní ţivotní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakoţ  

i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku 

a negativním následkům. [51] 

Hlavním cílem humanitární pomoci je [37]: 

 zmírnění útrap lidí 

 ochrana ţivotů 

 respekt vůči lidské důstojnosti 
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7.2 FORMY HUMANITÁRNÍ POMOCI 

Z obecného hlediska existuje několik forem humanitární pomoci [29]: 

 finanční 

 materiální  

 expertní  

 

Finanční pomoc je realizována z finančních zdrojů přidělených vládou ze státního 

rozpočtu vţdy na období jednoho roku, která je určena především pro české a mezinárodní 

humanitární organizace nebo pro humanitární organizace působící přímo v místě pomoci.  

Materiální pomoc obsahuje trvanlivé potraviny, tekutiny, léčiva, zdravotnický  

a hygienický materiál, přikrývky a oděvy.  

Expertní pomoc zahrnuje pomoc záchranářskou a poradenskou. Pro záchranářskou 

pomoc jsou sestaveny speciální záchranné týmy. Takový tým můţe být hasičský, 

kynologický, speleologický nebo báňská záchranná sluţba. Poradenská pomoc spočívá ve 

vysílání specialistů a odborníků do postiţených oblastí nebo poskytnutí informací 

směřujících k zamezení ztrát na lidských ţivotech nebo omezení materiálních škod. 

7.3 DRUHY KRIZE A FÁZE HUMANITÁRNÍ POMOCI 

Pojem krize se pouţívá pro označení těţké, obtíţné chvíle, těţké situace, tísně nebo 

zmatku. Krize můţe pro kaţdého člověka znamenat něco jiného. Obecně lze říci, ţe krize 

je jakákoliv obtíţná ţivotní situace, s níţ si v danou chvíli člověk neví rady.  

Humanitární krize je katastrofa, či série katastrof, zaviněná přírodními nebo 

lidskými faktory, která představuje kritickou hrozbu pro zdraví a bezpečí dalších lidí.  

S humanitární krizí spojujeme také další pojmy, jako je humanitární pomoc a humanitární 

ochrana. [28] 

Humanitární krizi lze rozdělit na tři typy:  

 zapříčiněná přírodní katastrofou 

 zapříčiněná ozbrojeným konfliktem  

 dlouhodobá komplexní krize 
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Poskytování pomoci má krátkodobou povahu a provádí se většinou ihned po 

přírodní katastrofě. Je však obtíţné stanovit, kdy humanitární pomoc přesně končí a jaká 

pomoc následuje. Proto se rozlišují následující fáze pomoci [48]: 

 okamţitá 

 rehabilitace 

 obnova a rozvoj 

Okamţitá pomoc se vztahuje na první dny po katastrofě. Soustředí se primárně na 

záchranu ţivotů a prvotní podporu postiţených lidí. Účelem této pomoci je zajištění 

nezbytného zdravotnického materiálu, kvalifikovaných zdravotníků a také zajištění 

potravin, vody a nouzového přístřeší. 

Fáze rehabilitace probíhá od druhého aţ třetího týdne. Zahrnuje zejména péči  

o lidi, kteří ztratili střechu nad hlavou v důsledku katastrofy a snahu o rychlou obnovu 

infrastruktury. V této fázi dochází ke sčítání škod a vyhodnocování následků mimořádné 

události. Výsledné údaje jsou důleţité pro další fázi pomoci.  

Poslední fází je obnova a rozvoj, která probíhá aţ do dvou let od mimořádné 

události. Tato fáze zahrnuje obnovu poškozených nebo zcela zničených obydlí a obnovení 

zdrojů obţivy. Lidé v zasaţených oblastech se učí novým technikám a dovednostem, coţ 

směřuje k vyšší úrovni rozvoje, neţ tomu bylo před katastrofou. V rámci obnovy je také 

důleţitá prevence, zejména v místech s častým výskytem extrémních klimatických jevů. 

V případě katastrof způsobených lidmi jsou jednotlivé fáze víceméně obdobné, ale 

přibývá k nim faktor humanitární ochrany civilního obyvatelstva. V průběhu války uţ jen 

pouhá přítomnost humanitárních pracovníků připomíná válčícím stranám jejich povinnosti,  

a tak často chrání civilisty před nejhoršími projevy brutality ze strany přímých aktérů 

konfliktu. 

Přehled aktivit humanitární pomoci dle druhu krize a dle fáze příchodu 

humanitárních organizací je pro přehlednost vyznačen v Tabulce 1.  
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Fáze 

pomoci  → 
Okamţitá pomoc Rehabilitace Obnova a rozvoj 

Druh krize 

↓  

Přírodní 

katastrofa 

Záchranáři Odklízení trosek Obnova obydlí 

Zdravotnické týmy Dočasná obydlí Rekonstrukce zařízení 

Voda, sanitace Voda, sanitace Obnova infrastruktury 

Potraviny Potraviny 
Obnova udrţitelných 

zdrojů obţivy 

Nouzová přístřeší 
Základní zdravotní 

péče 

Obnova infrastruktury  

a obydlí 

Válečný 

konflikt 

Zdravotní péče Provoz táborů Humanitární odminování 

Potraviny, voda 
Asistence hostitelským 

komunitám 
Psycho-sociální péče 

Ochrana Ochrana 
 

Nouzová přístřeší 
  

Komplexní 

krize 

Potravinová 

pomoc 
Provoz táborů 

Obnova udrţitelných 

zdrojů obţivy 

Voda, sanitace Elementární obţiva Prevence 

Zdravotní péče Základní infrastruktura 
 

Ochrana 
  

TABULKA 1PŘEHLED AKTIVIT HUMANITÁRNÍ POMOCI [48] 
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7.4 SEKTORY HUMANITÁRNÍ POMOCI NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 

Hlavním koordinátorem globální humanitární pomoci je Úřad pro koordinaci 

humanitárních záleţitostí (dále jen OCHA) Organizace spojených národů (dále jen OSN), 

který zajišťuje souvislý přístup všech aktérů k humanitární krizi. 

OCHA dále koordinuje mise agentur OSN zaměřené na posouzení rozsahu potřebné 

pomoci, pomáhá mobilizovat nezbytné zdroje prostřednictvím vypisování meziresortních 

sbírek, organizuje setkání dárců, monitoruje stav příspěvků přicházejících v reakci na 

výzvy a vydává zprávy o vývoji situace pro dárce a další aktéry. [19] 

OCHA také spolupracuje se svými partnery v rámci humanitárního společenství při 

vytváření konsenzu a strategií a definování konkrétních problémů, které vyplývají ze 

zkušeností získaných při poskytování pomoci. OCHA se snaţí zabezpečit, aby byly řešeny 

všechny zásadní problémy, včetně těch, které svou povahou spadají mimo přímý mandát 

humanitárních organizací, jako je například utrpení osob vysídlených v rámci jednoho 

státu. [19] 

OCHA vypracovala seznam jedenácti sektorů mezinárodní pomoci, které jsou 

znázorněny na Obrázku 2. 
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7.5 MOŢNÉ NEGATIVNÍ DOPADY V POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ 

POMOCI 

Realizace humanitární pomoci nepřináší pouze pozitiva. V průběhu poskytování 

pomoci, můţe dojít k určitým negativním dopadům.  Můţe se tak stát v momentě, kdy je 

situace špatně odhadnuta a do oblasti je dodáno příliš velké mnoţství potravin, které 

zapříčiní zničení místního trhu s potravinami. Jiný negativní dopad můţe nastat ve chvíli, 

kdy se potravinová pomoc stane kořistí ozbrojených skupin. Ozbrojené skupiny mohou  

z její distribuce vybírat daň nebo kvůli ní zabíjet. Různé epidemie vznikají v okamţiku, 

kdy se na malém prostoru, například v uprchlickém táboře shromáţdí velké mnoţství lidí. 

OBRÁZEK 2 SEKTORY HUMANITÁRNÍ POMOCI [6] 
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Ve válečných konfliktech pouţívají soupeřící strany potravinovou pomoc jako zbraň, která 

slouţí k odlákání populace z oblastí nepřítele. Ve chvíli, kdy humanitární pomoc vstupuje 

do válečného konfliktu, stává se jeho součástí. Přestoţe se humanitární organizace snaţí 

být neutrální a nezávislé na vítězích, či poraţených daného konfliktu, dopad této pomoci 

neutrální není. Humanitární pomoc má vliv na to, jestli se situace zlepší nebo naopak 

zhorší. Poskytování pomoci můţe v některých případech posílit a prodlouţit ozbrojený 

konflikt. [30] 
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8 PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ 

POMOCÍ  V ČESKÉ REPUBLICE  

 

TABULKA 2 SOUHRNNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ [41]+ UPRAVENO 

Právní předpisy související s humanitární pomocí 

Ústavní zákon č. 1/1993 

Sb. 
Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 2/1993 

Sb. 
Listina základních práv a svobod 

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 č.240/2000 Sb. 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) 

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

některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 86/2014 Sb. o dobrovolnictví 
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Zákon č.133/1985 Sb. o poţární ochraně 

Zákon č.219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky 

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

Nařízení vlády č.527/2002 Sb. 

o stanovení pravidel zapojováni do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímaní 

humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnických osob a podnikajících fyzických osob na 

ochranu obyvatelstva 

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 

HZS ČR a náměstka MV č. 

45 ze dne 9.října 2003 

kterým se stanový zásady pro vytváření odřadů HZS ČR 

pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR a při 

zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací ve 

znění pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka 

MV č. 7 ze dne 2. února 2004 

 

Ústava České republiky je základní zákon státu. Jsou v ní zakotveny základní 

směry, ve kterých se má politika pohybovat. Mnohá její ustanovení se dotýkají také 

zahraniční politiky, coţ souvisí s humanitární pomocí.  

Výchozím bodem pro zásady ochrany obyvatelstva při ohroţení lidského ţivota je 

Listina základních práv a svobod, kde je uvedeno, cituji „kaţdý občan má právo na 

ţivot“. Ochrana člověka, jeho ţivota, zdraví, majetku a ţivotního prostředí by měla být 

v právním a demokratickém státě jedním z prioritních cílů. [2] 

Za nejdůleţitější zákon zabývající humanitární pomocí je povaţován Zákon  

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

zahraničí a o změně souvisejících zákonů, který upravuje rozhodovací pravomoce  
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v otázkách poskytování humanitární pomoci. Subjekty působící v rámci humanitární 

pomoci mají díky tomuto zákonu pevně vymezenou oblast pravomocí.  

Spolupráci Hasičského záchranného sboru České republiky s mezinárodními 

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

záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 239/2000 Sb.o IZS a o změně některých zákonů ve svém původním znění 

ukládal rozhodovací pravomoce zejména Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zahraničních 

věcí, přesněji „Ministerstvo vnitra rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí  

o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí a zapojování do mezinárodních 

záchranných operací.“ [52] 

Tato skutečnost, ale byla změněna zákonem č.151/2010 Sb., kterým bylo 

odstraněno spolupracování těchto dvou ministerstev. Nyní rozhoduje Ministerstvo 

zahraničních věcí o poskytování humanitární pomoci mimo Evropskou unii nebo Evropský 

hospodářský prostor a Ministerstvo vnitra o poskytování humanitární pomoci do Evropské 

unie či Evropského hospodářského prostoru. 

V zákonu č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, je kromě 

vymezení působnosti a pravomocí státních orgánů územních správních celků a práv  

a povinností právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace uvedeno, ţe za 

stavu nebezpečí krajský úřad organizuje a koordinuje humanitární pomoc.  

Humanitární pomoc je obsaţená také v zákoně č. 241/2000 Sb. o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy. Tyto zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému 

nouzového hospodářství a jsou vytvářeny Správou státních hmotných rezerv (dále jen 

SSHR) v systému hmotných rezerv. O vydání zásob rozhoduje předseda SSHR na základě 

poţadavku hejtmana nebo starosty obce s rozšířenou působností. Přidělení zásob pro 

humanitární pomoc fyzickým osobám zajišťuje hejtman nebo starosta obce.  

Záměrem zákona o dobrovolnictví č. 86/2014 Sb. je upravení právního postavení 

dobrovolníka a právní vztahy při výkonu dobrovolnictví. V tomto zákoně je 

charakterizován dobrovolník, samotné dobrovolnictví a práva a povinnosti dobrovolnické 

organizace.  
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Dalším důleţitým právním předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů, který umoţňuje Ministerstvu vnitra České republiky 

soustřeďovat a nasazovat síly a prostředky poţární ochrany při poskytování mezistátní 

pomoci bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje. 

V zákonu č. 219/1999 Sb. jsou vymezeny některé pojmy související s humanitární 

pomocí, jako například vojenský záchranný útvar, který je určen k plnění humanitárních 

úkolů civilní obrany. Tento zákon se také dotýká mezinárodní spolupráce, kde specifikuje 

pouţití ozbrojených sil při záchranných a humanitárních akcích.  

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

upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají sluţbu 

jejich odměňování, řízení ve věcech sluţebního poměru a organizační věci sluţby. 

Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České 

republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská sluţba České republiky, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační sluţba a Úřad pro zahraniční 

styky a informace. [54] 

Některá důleţitá pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací jsou 

obsaţena v nařízení vlády č. 527/2002 Sb., kterým se mění 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. [33] 

Hlavní zásady zapojování sil a prostředků ČR 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. 

Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci 

ČR a při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací jsou stanoveny pokynem 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9.10. 2003, ve 

znění pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 7 ze dne 2.2.2004. [22] 
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9 AKTÉŘI HUMANITÁRNÍ POMOCI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Obsahem této kapitoly je zmapování systému poskytování pomoci na území České 

republiky. Do tohoto systému patří aktéři, kteří mají v této oblasti své úkoly  

a odpovědnosti. Účastníky humanitární pomoci jsou orgány státní správy a samosprávy 

a právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Jednotlivé skupiny aktérů jsou přiblíţeny 

v následujících podkapitolách.  

9.1 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY  A SAMOSPRÁVY  

Na vrcholu pomyslné pyramidy aktérů humanitární pomoci jsou orgány státní 

správy a samosprávy. Orgány státní správy jsou ministerstva, další ústřední orgány státní 

správy, kraje a obce.  

 

TABULKA 3 ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY [35] + UPRAVENO 

Orgány státní 

správy a 

samosprávy 

Ministerstva 

  

  

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Další ústřední 

orgány 

státní správy 

Samospráva 

Kraje 

Zákon č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

Obce 

Zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Ministerstva 

V České republice působí jako ústřední orgány státní správy ministerstva, v jejichţ 

čele stojí ministři. Pro mou diplomovou práci jsou nejdůleţitější Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zdravotnictví.  
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Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména 

pro veřejný pořádek a bezpečnost, poţární ochranu, územní členění státu a veřejné sbírky. 

Plní úkoly v oblasti poskytování humanitární pomoci do zahraničí a sjednocuje postupy 

ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů, krajských úřadů, obecních úřadů, 

právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti ochrany obyvatelstva. To 

zahrnuje činnosti při plnění úkolů nouzového přeţití, neboť vytváří podmínky  

k zapojení nevládních humanitárních organizací s celostátní působností při plnění opatření 

nouzového přeţití a humanitární pomoci na regionální úrovni. [12], [40] 

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky 

pro oblast zahraniční politiky, v jejímţ rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční 

rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Spolu s Ministerstvem vnitra 

plní úkoly v oblasti poskytování humanitární pomoci do zahraničí. Podřízenou organizační 

sloţkou státu v působnosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky je Česká 

rozvojová agentura. Její oblastí působení je zahraniční rozvojová spolupráce České 

republiky. [26] 

Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy pořizuje a spravuje 

věcné prostředky pro řešení mimořádných událostí a krizových situací prostřednictvím 

svých přímo řízených organizací. Uvolnění věcných prostředků k poskytování humanitární 

pomoci se provádí na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví.  

 

Další ústřední orgány státní správy 

V České republice působí jedenáct dalších ústředních orgánů státní správy. Kaţdý  

z těchto úřadů má významnou roli ve veřejné správě, ale pro problematiku mé diplomové 

práce, se budu zabývat pouze SSHR.  

SSHR je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro 

krizové stavy a státních hmotných rezerv. Její působnost je upravena zejména zákonem  

č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 

předpisů. [36] 

SSHR zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, 

skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle poţadavků krizových 
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plánů i jejich pořizování. Odpovědnost za pořízení, udrţování, financování státních 

hmotných rezerv a jejich pouţití za krizového stavu je jednou ze tří základních působností 

SSHR. 

Pro řešení krizových situací je zapotřebí mít prostředky a sluţby, které by bylo 

moţno okamţitě pouţít ve prospěch zasaţených obyvatel. Tyto prostředky a sluţby musí 

být k dispozici především pro nouzové přeţití obyvatel, pro podporu integrovaného 

záchranného systému a pro podporu činnosti státní správy. Tento úkol plní SSHR a je celý 

rozpracován v Systému hospodářských opatření pro krizové stavy.  

Státní hmotné rezervy se z hlediska účelu pouţití dělí na [39]: 

 Hmotné rezervy 

 Mobilizační rezervy 

 Pohotovostní zásoby 

 Zásoby pro humanitární pomoc 

Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí zajištění humanitární pomoci 

postiţeným osobám a jsou poskytovány státem po vyhlášení krizového stavu, v souladu se 

zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, na správním 

území zasaţeném krizovou situací. Pořízení, skladování, ochraňování a přepravu zásob pro 

humanitární pomoc k vyţadujícímu správnímu úřadu zabezpečuje Správa. Zásoby pro 

humanitární pomoc se poskytují postiţeným osobám bezplatně a slouţí pro první 3 dny 

krizové situace k zajištění nezbytných ţivotních potřeb fyzických osob, které vlivem 

krizové situace zůstaly bez potřebných věcných prostředků nutných k přeţití a které nebyly 

evakuovány. [39] 

 

Samospráva 

Podle Ústavy je v České republice zaveden dvoustupňový systém územní 

samosprávy. Česká republika se člení na základní územní samosprávné celky, kterými jsou 

obce a vyšší územní samosprávné celky, kterými jsou kraje. Obec je vţdy součástí vyššího 

samosprávného celku. Oba tyto celky vytvářejí vlastní orgány, prostřednictvím kterých je 

výkon samosprávy uskutečňován. Kromě vlastních orgánů můţe kaţdý z těchto územních 

samosprávných celků k výkonu samosprávy vydávat právní normy, které mají niţší zákonnou 
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váhou na základě svých samostatných kompetencí, do kterých jiný územní samosprávný celek 

nesmí zasahovat. [35], [44] 

9.2 PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 

Za humanitární organizace jsou povaţovány právnické osoby, podnikající fyzické 

osoby, neziskové organizace, sdruţení občanů, skupiny osob, jednotlivci a subjekty, které 

se angaţují v oblasti humanitární pomoci. [35] 

Na celostátní úrovni je uzavřeno pět smluv s nevládními organizacemi. Jedná se  

o následující organizace: 

 Charita Česká republika 

 ADRA 

 Česká biskupská konference 

 Ekumenická rada církví  

 Český červený kříţ 

Spolupráce se projevuje hlavně ve vytváření týmů dobrovolníků, které jsou 

pouţitelné při odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací. Další 

formou pomoci je sbírková činnost finanční a materiální. Dalším důleţitým úkolem je 

vytváření podmínek pro uzavírání dohod na regionální úrovni. Na krajské úrovni je 

uzavřeno 42 smluv s nevládními regionálními organizacemi, které by se na vyţádání 

podílely na řešení mimořádné události. Úkoly, které jsou plněny jednotlivými 

organizacemi, jsou stejné jako na celostátní úrovni. [25] 
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10 SOUHRN MOŢNÝCH  OMEZENÍ, KTERÁ SE DOTÝKAJÍ 

HUMANITÁRNÍ POMOCI  

Problematika humanitární pomoci je velmi aktuální téma. Existují však omezení, 

která s touto pomocí souvisí. Tato omezení mohou být náboţenského, kulturního, 

sociálního, politického a ekonomického charakteru. Pro příjem humanitární pomoci mohou 

být rozhodující i jisté historické skutečnosti.  

Před rokem 1989 byly hranice poskytování humanitární pomoci jasné. Humanitární 

pomoc byla prostřednictvím humanitárních organizací poskytována zejména obětem 

přírodních katastrof. Následky konfliktů byly aţ na některé výjimky řešeny mocnostmi, 

které si nenechaly do své sféry vlivu příliš zasahovat ani nahlíţet. [31] 

Po roce 1989 se začaly mnoţit etnické konflikty, vzniklo mnoho komplexních krizí, 

začaly konflikty. V zemích se začal šířit hlad a nemoci. Vlády těchto zemí humanitární 

krize nezvládaly a začaly volat o pomoc. Komplexní krize se dotýkají hlavně Afriky. Do 

těchto zemí začalo proudit mnoţství humanitární pomoci i humanitárních organizací, 

jejichţ počet narůstal geometrickou řadou. Humanitární organizace začaly 

zprostředkovávat finanční prostředky nejen od jednotlivých dárců, ale především obrovské 

finanční prostředky vlád. [31] 

Během devadesátých let začaly být humanitární organizace postupně obviňovány, 

ţe vlastně podporují vleklé krize (například v Súdánu, v Etiopii, v Zaire) nebo teroristy  

(v Libérii, v Kosovu). V oblasti humanitární pomoci se začaly vytvářet otazníky, kvůli 

kterým se začala vleklá krize šířit i mezi humanitárními pracovníky. [31] 

Příkladem můţe být silné zemětřesení v Turecku v říjnu 2011. Při tomto 

zemětřesení zemřelo několik stovek lidí, mnoho lidí zůstalo bez střechy nad hlavou, bez 

přísunu potravin a vody, a přesto byla odmítnuta pomoc od Izraele. Důvodem měla být 

skutečnost, kdy izraelská armáda zasáhla v květnu 2010 proti konvoji lodí, které vypluly 

od břehů Kypru. Na těchto lodích protipalestinští aktivisté vezli humanitární potřeby do 

Pásma Gazy. Zásah si vyţádal několik ţivotů a od té doby vyhlásilo Turecko nepřátelství 

vůči Izraeli. [43] 
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V srpnu roku 2014 došlo k odmítnutí nákladu 280 kamionů z Ruska pro Kyjev. 

Problémem bylo, ţe pomoc posílá právě Rusko, proto Kyjev odmítl. Vláda povaţovala 

ruský konvoj za provokaci. Lidé nerozuměli tomu, proč mají dostat pomoc od těch, kdo 

jim podle jejich názoru problém způsobil. Jako důvod odmítnutí Kyjev uvedl fakt, ţe nebyl 

přesně definován adresát pomoci. [21] 

V Bosně od roku 1992 podle knihy Davida Riefa vyuţívaly Spojené státy a Evropa 

dodávky humanitární pomoci jako alibi, aby se mohly vyhnout vojenskému zásahu. 

Západní státy pod tlakem poskytly finanční podporu na potraviny pro uprchlíky a poté 

konstatovaly, ţe nemohou vojensky zasáhnout, protoţe by to ohrozilo ţivotně důleţitou 

distribuci potravin. Během rwandské genocidy bylo usmrceno asi 800 tisíc lidí a byla 

zavraţděna také většina humanitární pracovníků v této oblasti. Poté byla poskytnuta pomoc 

vrahům, kteří se stali obětí vlny cholery. V důsledku toho se seskupili a pokračovali ve 

vraţdění. [3] 

10.1 DEFINICE NÁBOŢENSTVÍ  A JEHO DĚLENÍ  

Není známa jedna definice náboţenství, na níţ by se širší vědecká komunita shodla. 

Nelze říci, ţe náboţenství je skupina lidí věřících v boha, protoţe některá náboţenství boha 

nemají. Stejně tak se za náboţenství nedá povaţovat skupina lidí věřící stejným rituálům 

nebo věřící ve stejné představy. Náboţenství v moderním smyslu je totiţ velmi abstraktní 

pojem, k němuţ se dospěje aţ na základě srovnávání. Odborná literatura poskytuje mnoho 

různých definic. České slovo náboţenství, úzce spojené s pojmem Boha, má také posunutý 

význam oproti pojmům v jiných jazycích, odvozeným často ze slova religio, které má 

zřejmě původ ve slovese relegere (= znovu pročítat, promýšlet) a je příbuzné se slovy 

označujícími ohleduplnost, svědomitost i posvátnost. [1], [10] 

 Z vědeckého pohledu lze hovořit pouze o určitých znacích, které náboţenství 

provázejí a které můţeme srovnávat. Takovou definici vytvořil profesor 

antropologie Clifford Geertz: 

„Náboţenství je systém symbolů, které v lidech ustavují silné, pronikavé  

a dlouhotrvající nálady a motivace tím, ţe formulují pojmy obecného řádu bytí a obdařují 

tyto pojmy takovým nádechem skutečnosti, ţe se tyto nálady a motivace zdají jedinečně 

realistické.“ [32] 
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Následující příklady jsou ukázkou pestrosti a různorodosti definic náboţenství: 

Émile Durkheim: „Náboţenství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se  

k posvátným věcem, to jest k věcem odtaţitým a zakázaným; systém víry a praktik, které 

sjednocují všechny své přívrţence v jediném morálním společenství nazývaném 

církev.“[32] 

Sigmund Freud: „Náboţenství je kolektivní neuróza, respektive funkce 

individuální psychiky, jeţ produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské 

touhy dospělého.“ [23] 

Gottlieb Fichte: „Náboţenství je poznání; objasňuje člověka sobě samému, 

odpovídá na nejvyšší otázky, které vůbec mohou být vzneseny a přináší tak člověku 

dokonalou jednotu se sebou samým a skutečné posvěcené mysli.“ [10] 

Světová náboţenství se dělí do dvou odlišných skupin, na západní a východní 

tradici. Západní tradice vychází ze semitské rodiny. Patří do ní ţidovské náboţenství, islám 

a jeho odnoţe. Tradice proroků zdůrazňuje, ţe zjevení Boha lidem mají svůj původ mimo 

lidského ducha. Kladný postoj k světu uznává za výchozí. Základní vlastnost je dobrota  

a usiluje o vykoupení nebo proměnu hříšného světa. Východní tradice vychází z indické 

rodiny a zahrnuje hinduismus, buddhismus a jejich odnoţe. Mystická tradice zdůrazňuje, 

ţe lidstvo nachází Boha uvnitř svého ducha. Záporný postoj k světu uznává absolutní 

duchovní povahu reality a pokouší se osvobodit duši z věčného koloběhu znovuzrození  

a převtělování. [1] 

Další moţné rozdělení je podle geografie na světová a národnostní náboţenství. Jak 

uţ z názvu vyplývá, světová náboţenství jsou mezinárodní a jsou rozšířená po celém světě. 

Do této skupiny lze zařadit křesťanství, islám a buddhismus. Naopak národnostní 

náboţenství vyznává prakticky pouze jeden národ. Do této kategorie spadá hinduismus  

a judaismus.  
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10.2 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH NÁBOŢENSKÝCH SMĚRŮ  

Níţe je uvedena stručná charakteristika pěti vybraných náboţenských směrů. 

Křesťanství 

Slovo křesťanství vzniklo z řeckého pojmu christos, které znamená posvěcený. 

Náboţenství vzniklo v Palestině v 1. století našeho letopočtu jako reakce na působení  

a smrt Jana Křtitele a především Jeţíše Nazaretského. Křesťanství má určitou návaznost na 

judaismus a patří mezi monoteistická náboţenství. Během svého vývoje se křesťanství 

rozpadlo na řadu církví - k těm hlavním patří katolická, pravoslavná, protestantská či 

evangelická - a mnoţství sekt. Posvátnou knihou pro křesťany je Bible, která se dělí na 

Starý a Nový zákon. [8] 

 

Buddhismus 

Buddhismus dostal své jméno po Siddhárthu Gautamovi, kterého jeho ţáci uctívali 

jako Buddhu čili Probuzeného. Buddha ţil a učil v severovýchodní Indii někdy mezi 6. a 4. 

stoletím před naším letopočtem. Buddhismus je řazen k ateistickým náboţenstvím, tudíţ 

není nutná víra v Boha, protoţe Bůh jako pojem není v buddhismu definován. Cílem 

tohoto učení je zničení příčiny lidského utrpení. Po splnění 4 pravd se člověk dostane do 

stavu absolutní blaţenosti, neboli nirvány. [4] 

 

Hinduismus 

Hinduismus je polyteistické náboţenství a jeho posvátné spisy se nazývají védy.  

Základem hinduistické víry je tzv. zákon karmy, který určuje, ţe kaţdá duše ţije vícekrát, 

přičemţ tělo, do kterého se převtělí je určováno podle skutků v ţivotě minulém. Hinduisté 

vykonávají velké mnoţství nejrůznějších obřadů, jedním z nejznámějších je rituální koupel  

v posvátné řece Ganze. Hinduismus vznikl zhruba v období 3 000 - 1 900 let před naším 

letopočtem v Indii. Někdy je namísto náboţenství, hinduismus povaţován za spíše jakýsi 

způsob ţivota. Hinduismus nemá svou organizaci ani hlavu společenství. [13] 
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Islám 

Islám je světově nejmladším a neprogresivnějším náboţenstvím. Vznikl v 7. století  

v arabských městech Mekka a Medina. Slovo islám pochází z arabštiny a znamená 

podřízení se nebo odevzdání se jedinému Bohu. Nejdůleţitější postavou je prorok 

Mohamed a hlavní knihou je Korán, islám je tedy monoteistické náboţenství. Základními 

stavebními kameny ţivota kaţdého muslima jsou pilíře islámu, které zahrnují vyznání víry, 

modlitbu, náboţenskou daň, půst během měsíce ramadánu a pouť do Mekky pro ty, kdo 

jsou toho schopni. [45] 

 

Judaismus 

Judaismus vznikl ve 3. tisíciletí před naším letopočtem na území dnešní Palestiny. 

Jedná se o monoteistické náboţenství. Stejně jako u většiny velkých světových náboţenství 

pod pojmem judaismus lze chápat nejen náboţenství, ale celkový kulturní, politický  

a filozofický směr. Hlavní knihami jsou Tenach a Talmud. Judaismus klade velký důraz na 

rodinu, slavení svátků a sabatu a také košer stravu. [16] 

 

10.3 OBLASTI OMEZENÍ NA ZÁKLADĚ VÍRY  

Náboţenské rozdíly se v běţném ţivotě projevují ve způsobech stravování, 

ošetřování raněných, způsobech zacházení s mrtvými, oblékání a dalších. Velmi citlivé 

jsou pro příslušníky různých náboţenství vztahy v rodině a samotné postavení ţen. 

V některých náboţenstvích je jediným úkolem ţeny starost o domácnost a rodinu. 

V takové společnosti vše potřebné za ţenu vyřizuje manţel nebo jiný muţský rodinný 

příbuzný. Fyzický kontakt cizího muţe s takto náboţensky zaloţenou ţenou je 

nepřípustný, i kdyţ se jedná například o zdravotníka. 

Obrovskou symbolickou hodnotu má v náboţenství strava, která utváří  

a představuje určité pouto. Jednotlivá náboţenství se liší v přípravě jídla, v jeho získávání  

a samozřejmě také úpravě. V různých náboţenstvích existují velmi podrobné návody na 

přípravu vhodných pokrmů. Pro kaţdé náboţenství znamená jídlo určitou značku 
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totoţnosti. Nutit lidi jíst něco, co nepovaţují za vhodné, na co nejsou zvyklí a co nechtějí, 

se povaţuje za velmi necitlivé. Stejně tak necitlivé je přicházet k těmto lidem s představou 

naší běţné lékařské a zdravotnické péče. Pro vybraná náboţenství jsou charakteristické 

určité nevhodné úkony ve zdravotnictví. Příslušníci jednoho náboţenství nepřijímají určité 

druhy léků, příslušníci jiného odmítají lékařskou péči ve dnech svátků a odpočinku. Pokud 

nejde o přímé ohroţení ţivota, existují náboţenství, která odmítají jakoukoliv lékařskou 

péči.  

Odívání je podobnou značkou identity jako například jídlo, avšak je první 

odlišností, které si všimneme. Jednotlivá náboţenství se liší typem oblečení, pouţitými 

barvami a doplňky. Dnes je odívání v ČR výhradou většinou ortodoxních představitelů 

daných náboţenství.  

Na území ČR působí řada rozdílných náboţenských skupin, u kterých je potřebné  

a velmi důleţité dbát na respektování těchto odlišností, které se dotýkají humanitární 

pomoci. K těmto omezením by se mělo přihlíţet uţ při poskytování první pomoci, při 

záchraně obyvatelstva, ale také při organizování nouzového ubytování.  

Moţné odlišnosti, které mohou omezit humanitární pomoc poskytovanou 

příslušníkům jednotlivých náboţenských skupin, jsou znázorněny na myšlenkové mapě na 

Obrázku 3. 
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OBRÁZEK 3 MYŠLENKOVÁ MAPA MOŢNÝCH OMEZENÍ [VLASTNÍ] 
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Podle myšlenkové mapy na Obrázku 3 byl sestaven seznam hlavních deseti oblastí, 

se kterými se bude po zbytek diplomové práce nadále pracovat. Tyto oblasti jsou 

znázorněny na Obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 4 ZÁKLADNÍ OBLASTI OMEZENÍ [VLASTNÍ] 
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11 ODLIŠNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ 

POMOCI PŘÍSLUŠNÍKŮM CÍRKVÍ A NÁBOŢENSKÝCH 

SPOLEČNOSTÍ  NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE ČR 

Kapitola obsahuje vysvětlení rozdílu mezi církví a náboţenskou společností, jejich 

stručnou charakteristiku a výčet jednotlivých církví a náboţenských společností působících 

na území Moravskoslezského kraje. Specifické odlišnosti deseti vybraných církví  

a náboţenských společností jsou zařazeny v závěru kapitoly.  

11.1 CÍRKVE A NÁBOŢENSKÉ SPOLEČNOSTI OBECNĚ  

Tato kapitola vznikla za pouţití informací ze sčítání lidu, domů a bytů, které 

proběhlo v roce 2011. Církve a náboţenské společnosti jsou v ČR registrovány podle 

speciálního zákona. Tento zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských společnostech 

zdůrazňuje, ţe kaţdý občan ČR má právo svobodně projevovat své náboţenství a víru. 

Mimo to, zákon stanovuje právní podmínky pro vznik církví a náboţenských společností, 

upravuje jejich postavení, jejich vedení a také působnosti Ministerstva kultury v těchto 

věcech.  

Církve a náboţenské společnosti jsou dobrovolná společenství osob s vlastní 

strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboţenskými obřady a projevy víry, které jsou 

zaloţeny za účelem vyznání určité náboţenské víry, ať veřejně nebo soukromě a s tím 

spojené shromaţďování, bohosluţby, vyučování a duchovní sluţby. [50] 

Označení církve dopadá na naprostou většinu náboţenských organizací, které u nás 

oficiálně působí. Samotný výraz církev pochází z řečtiny a vztahuje se výhradně ke 

křesťanským společenstvím. Naopak náboţenské společnosti označují organizační 

jednotky náboţenského systému, které jsou typické pro judaismus, hinduismu a islámu. 

Takové označení však pouţívají i náboţenské organizace, které nějakým způsobem 

vycházejí z křesťanství, avšak samy se za církev nepovaţují. [15] 
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11.2 CÍRKVE A NÁBOŢENSKÉ SPOLEČNOSTI NA ÚZEMÍ 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

V Tabulce 4 je znázorněn přehled církví a náboţenských společností a jejich 

zastoupení obyvateli Moravskoslezského kraje ze Sčítání lidu roku 2011.  

 

TABULKA 4 OBYVATELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PODLE NÁBOŢENSKÉ 

VÍRY [27] 

 Církve a náboţenské společnosti 
Moravsko-

slezský kraj 

Bez náboţenské víry 371 210 

Apoštolská církev 1 373 

Bratrská jednota baptistů 188 

Církev adventistů sedmého dne 2 120 

Církev bratrská 1 788 

Církev československá husitská 3 505 

Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 81 

Církev řeckokatolická 1 035 

Církev římskokatolická 160 557 

Českobratrská církev evangelická 4 622 

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 4 769 

Evangelická církev metodistická 258 

Federace ţidovských obcí v České republice 65 

Jednota bratrská 52 

Křesťanské sbory 862 

Luterská evangelická církev a. v. v České republice 2 156 

Náboţenská společnost českých unitářů 5 

Náboţenská společnost Svědkové Jehovovi 3 214 

Novoapoštolská církev v ČR 18 

Pravoslavná církev v českých zemích 794 

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 7 905 

Starokatolická církev v ČR 220 

Církev Křesťanská společenství 1 263 

Obec křesťanů v České republice 86 

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 61 

Česká hinduistická náboţenská společnost 85 

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 370 
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Církev ţivého Boha 102 

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a 

celé Rusi v České republice 
169 

Ústředí muslimských obcí 90 

VišvaNirmala Dharma 125 

Církev Nová naděje 152 

Církev Slovo ţivota 23 

Církev sjednocení (moonisté) 4 

Scientologická církev 38 

Anglikánská církev 1 

islám 122 

buddhismus 195 

hinduismus 19 

katolická víra   12 658 

protestantská/evangelická víra  2 741 

křesťanství 2 034 

judaismus 21 

Jedi 1 395 

Ateismus 135 

Pohanství 89 

Jiné 7 501 

věřící - nehlásící se k ţádné církvi ani náboţ. společnosti 93 229 

Neuvedeno 546 523 

Obyvatelstvo celkem 1 236 028 
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TABULKA 5 OMEZENÍ SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ U JEDNOTLIVÝCH 

CÍRKVÍ A NÁBOŢENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ [VLASTNÍ] 

Církve a náboţenské společnosti 

Omezení dotýkající se 

humanitární pomoci 

ANO NE 

Apoštolská církev    

Bratrská jednota baptistů    

Církev adventistů sedmého dne    

Církev bratrská    

Církev československá husitská    

Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů v České republice   
 

Církev řeckokatolická    

Církev římskokatolická    

Českobratrská církev evangelická    

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice    

Evangelická církev metodistická    

Federace ţidovských obcí v České republice    

Jednota bratrská    

Křesťanské sbory    

Luterská evangelická církev a. v. v České republice    

Náboţenská společnost českých unitářů    

Náboţenská společnost Svědkové Jehovovi    

Novoapoštolská církev v ČR    

Pravoslavná církev v českých zemích    

Slezská církev evangelická augsburského vyznání    

Starokatolická církev v ČR    

Církev Křesťanská společenství   

Obec křesťanů v České republice    

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna    

Česká hinduistická náboţenská společnost    

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü    

Církev ţivého Boha    

Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a 

celé Rusi v České republice 
   

Ústředí muslimských obcí    

VišvaNirmala Dharma    

Církev Nová naděje    

Církev Slovo ţivota    
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Církev sjednocení (moonisté)    

Scientologická církev    
Anglikánská církev    

islám    

buddhismus    

hinduismus    

katolická víra      

protestantská/evangelická víra     

křesťanství    

judaismus    

Jedi    

Ateismus    

Pohanství    

 

11.3 SPECIFICKÉ ODLIŠNOSTI JEDNOTLIVÝCH CÍRKVÍ  

A NÁBOŢENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ  

Sumarizace jednotlivých odlišností v humanitární pomoci je znázorněna v Tabulce 

6. V této tabulce se nevyskytují náboţenské společnosti Federace ţidovských obcí v České 

republice, Ústředí muslimských obcí a Česká hinduistická náboţenská společnost. Tyto 

náboţenské společnosti vychází z původních náboţenství a zastřešují jednotlivé obce 

v ČR. Většinou dodrţují základní zásady daného náboţenství, avšak problematiku 

odlišností při realizaci humanitární pomoci řeší individuálně.  
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TABULKA6 SUMARIZACE ODLIŠNOSTÍ PŘI PŘIJÍMÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI PŘÍSLUŠNÍKŮM VYBRANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŢENSKÝCH 

SPOLEČNOSTÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE[VLASTNÍ] 

Církev nebo náboţenská společnost 

S
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u
n
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F
y
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ý
 

k
o
n
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k
t 

O
d
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án
í 

V
n
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o
d
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šo
v
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í 
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ak

y
 

Buddhismus              
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü                 
Církev adventistů sedmého dne                   
Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů v České republice                 
Hinduismus               
Islám              
Judaismus          
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna              
Náboţenská společnost Svědkové Jehovovi                  
Scientologická církev                    
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Buddhismus 

Stravování: Pro vyznavače buddhismu je charakteristická myšlenka „Nechť lék je 

potravou i lékem“. Strava by měla být vhodná pro meditaci, podle buddhistů by také měla 

zaručit klidnou mysl. Obecně lze tvrdit, ţe většina buddhistů jsou vegetariáni. Někteří 

buddhisté, ale nezavrhují ani maso, vejce a ryby. Stravovací návyky obvykle souvisejí  

s oblastí, ve které ţijí. Buddhisté většinou konzumují pouze dopoledne jedno hlavní jídlo 

denně, do dalšího dne pak pouze pijí. Buddhistické zásady přísně zakazují pouţívání 

omamných látek, jako je alkohol a drogy. Ty podle nich otupují mysl a působí nerozumné 

chování. [14], [33] 

Příprava stravy: Zabíjení zvířat pouze pro svou potřebu potravy ve většině případů 

odmítají. Pokud není vyhnutí, je zabití zvířat provedeno s nejvyšší moţnou mírou 

soucitu.[14] 

Ubytování: Buddhisté se většinou zřeknou pohodlí a nepotřebují vyvýšenou postel.  

Lékařská a zdravotnická péče: Buddhisté mohou v době svých svátků odmítnout 

lékařskou a zdravotnickou péči a některé testy. Také kladou velký důraz na prevenci 

onemocnění. Vyznavači buddhismu velice často uţívají alternativní medicínu a přírodní 

produkty. V některých případech příslušníci tohoto náboţenství mohou odmítnout 

podávané léky, očkovací látky nebo transfúze. 

Pohřbívání a smuteční obřady: Buddhisté ukládají umírající do polohy zvané „spící lev“. 

Tato poloha spočívá v ulehnutí na pravém boku, kdy levá ruka je poleţená na levém 

stehně, zatímco pravá ruka je poloţena pod bradou a uzavírá pravou nozdru. Nohy jsou 

mírně ohnuty, ale nataţeny. Pro buddhistické obřady je velmi důleţitá čistota těla. Pokud 

není moţná přítomnost mistra při umírání, mohou mu pomoci jeho duchovní přátelé. Ti 

umírajícímu připomenou podstatu cvičení a učení. Buddhisté uznávají kremaci i pochování 

do země. Buddhistické zvyky, které se dotýkají pohřbívání a smutečních obřadů se v kaţdé 

zemi liší. [9], [18], [33] 

Vnější odlišovací znaky: Mnišky a mniši si holí hlavy. Toto pravidlo se dodrţuje pouze 

v klášterech, mimo ně, není dodrţováno. [14] 
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Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 

Buddhismus Diamantové cesty zpřístupňuje vysvobozující metody a učení Buddhy 

modernímu světu. Pomáhá nalézt a rozvíjet vnitřní bohatství, které mohou všichni objevit  

a vyuţít pro dobro druhých. 

Stravování: Příslušníci této náboţenské společnosti mohou být vegetariáni. [5] 

 

Církev adventistů sedmého dne 

Příslušníci této církve jsou označováni pojmem „sobotní křesťané“, protoţe místo tradiční 

křesťanské neděle, oslavují sobotu. Tudíţ se zdrţují práce od pátku do sobotního 

večera.[33]  

Stravování: Oblast stravování je podobná jako u ţidů. Adventistům sedmého dne je 

nevhodné podávat maso, hlavně ne vepřové, koňské a králičí.  

Lékařská a zdravotnická péče: Zdravotní pomoc adventisté sedmého dne přijímají v plné 

míře. Bezvýsledné prodluţování ţivota ale neuznávají. Někteří adventisté mohou 

odmítnout zdravotní péči v sobotu. [34], [46] 

 

Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 

 

Stravování: Církev svým členům zakazuje pít čaj a kávu a také poţívat tabák a alkohol.  

Lékařská a zdravotnická péče: Církev dále zakazuje zneuţívání léků. Uţívat by se léky 

neměly, pokud to nevyţaduje zdravotní stav.  

Vnější odlišovací znaky: Příslušníci této církve nosí vizitku s českým textem „Církev 

Jeţíše Krista Svatých Posledních Dnů“ nebo s anglickým nápisem „Church of Jesus Christ 

of Latter - day Saints“ a označení ELDER či SISTER, za kterým následuje příjmení člena 

této církve. Vizitka se nosí na levé straně a je černá. [33], [34], [45]  

 

Hinduismus  

Hinduismus je stejně jako islám způsob ţivota. Před vstupem do obývacího pokoje, 

kuchyně a modlitebny je nutné se zout. Předměty a hlavně jídlo a pití se podávají zásadně 

pravou rukou, levá ruka slouţí stejně jako u muslimů k omývání po toaletě.  
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Stravování: Hinduisté preferují tradiční indická jídla. Náboţenství zakazuje jíst maso, 

především hovězí, jelikoţ je kráva posvátné zvíře. Správný hinduista by měl být 

vegetarián, v moderní společnosti však běţně konzumuje drůbeţ a ryby.  

Ubytování: Při nouzovém ubytování by měli být odděleni muţi a ţeny.  

Doprava: Muţi a ţeny nemohou cestovat společně.  

Pohřbívání a smuteční obřady: Pohřbívání probíhá kremací lidských ostatků na pohřební 

hranici, kterou zaţehává muţský příbuzný. Celý obřad je sloţitý proces. [2] 

Vnější odlišovací znaky: Evropští hinduisté se většinou oblékají jako Evropané, pouze 

někdy nosí tradiční oděv, který se nazývá sárí, volné kalhoty, sukni a halenu. Vdané 

hinduistky nosí náhrdelník z kuliček, dalším znakem vdané ţeny je červená hlinka 

v pěšince vlasů a červená tečka na čele. [2] 

 

Islám 

Cizí muţ nenavazuje oční kontakt s muslimskou ţenou, cizí ţena oční kontakt 

s muslimským muţem. Oční kontakt je chápán jako výzva k bliţšímu seznámení. Cizí muţ 

se ţeny nedotýká, pokud to nevyţaduje nouzová situace, například záchrana ţivota. Pro 

cizince není zvykem navazovat konverzaci se ţenou ani podávat ţeně ruku. Za 

muslimskou ţenu v ortodoxní společnosti vše vyřizují muţští členové rodiny. Muslimská 

ţena by se měla věnovat rodině. Předměty a především jídlo a pití se má podávat pravou 

rukou, levá ruka se dodnes pouţívá k omývání na toaletě. [2] 

Stravování: Je zakázáno konzumovat vepřové maso, krev, alkohol a drogy včetně potravin, 

které je obsahují.  

Ubytování: Při nouzovém ubytování je vhodné oddělit muţe a ţeny nebo alespoň nechat 

do místnosti otevřené dveře. Pes je povaţován za nečisté zvíře a mnohdy vzbuzuje odpor.  

Lékařská a zdravotnická péče: Muslimové mohou darovat a přijímat krev. Při lékařském 

ošetření se většinou postupuje podle klasických zásad. Je však potřeba brát daleko větší 

ohled na cudnost ţen. Bývá obvyklé, ţe nejbliţší muţští příbuzní jsou přítomni  

u lékařského ošetření. Ţena nikdy nepřijme potravu od muţského ošetřujícího personálu. 
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Pohřbívání a smuteční obřady: Pokud k úmrtí dojde, je vhodné potřeby konzultovat 

s muslimským duchovním. Pitva je povolena. Muslimové omývají zemřelého a poté je tělo 

zabaleno do několika pruhů bílého plátna. Pohřbívá se vţdy do země a v co nejkratším čase 

po úmrtí.  

Odívání: U ţen by měl oděv zakrývat všechny části těla, včetně obličeje. Muţi nenosí 

krátké kalhoty a rukávy.  

Vnější odlišovací znaky: Muţe lze poznat podle modlitebního růţence, ţeny často nosí 

šátek na hlavě. Vlasy jsou u ţen povaţovány za intimní oblast, stejně jako ňadra. [2], [20] 

 

Judaismus 

Ortodoxní ţidé kladou velký důraz na rodinu a komunitu. Postavení ţeny ve 

společnosti je odlišné, ţena se má starat hlavně o rodinu. Modlitba se praktikuje třikrát 

denně, nejdůleţitější je ta ranní. Zboţný lid ve dny odpočinku (sedmý den – šabat) 

nepracuje, nepřenáší a nenosí ţádné předměty, nepomáhá, odmítá převoz, nepouţívá auto, 

nerozsvící světlo a nepouţívá telefon. Výjimku tvoří pouze ohroţení ţivota.  

Stravování: Ţidé se stravují tzv. košer jídlem, které se připravuje z košer potravin. Celý 

stravovací systém je velmi sloţitý. Ţidé musí mezi poţitím masitých a mléčných pokrmů 

určitou dobu počkat. Je zakázáno vepřové maso, králičí, korýši, mořské plody a maso 

jiných zvířat neţ přeţvýkavců. Ryby jsou dovoleny pouze ty, které mají šupiny a ploutve. 

Moderní ţidé stále více udrţují přísné předpisy týkající se stravování pouze v domácím 

prostředí, mimo domov jsou přizpůsobivější. [24] 

Příprava stravy: Při přípravě jídla je zakázané kombinovat maso a mléko a výrobky z nich. 

Tradiční ţidovská rodina disponuje dvěma základními druhy nádobí a to na masité a na 

mléčné potraviny. Povolená zvířata se musí zabít co nejrychleji a úplně odkrvit.  

Ubytování: Je vhodné oddělit muţe a ţeny nebo alespoň ponechat do místnosti otevřené 

dveře.  

Lékařská a zdravotnická péče: Pokud nejde u ortodoxních ţidů o ohroţení ţivota, bude 

odmítnuta krevní transfuze.  
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Pohřbívání a smuteční obřady: Pohřební zvyklosti je vţdy vhodné konzultovat 

s ţidovským duchovním. V případě úmrtí je třeba sebrat všechny části těla a zakrvácené 

oděvy. Pitva by neměla být dovolena. Pohřeb by se měl konat od 24 hodin do 48 hodin po 

úmrtí. Kremace není běţná.  

Komunikace: Je vhodné informovat příslušné ţidovské obce ve spojení s poskytováním 

humanitární pomoci o tom, ţe vznikla mimořádná událost, pokud to situace a čas 

dovolí.[33]  

Fyzický kontakt: Muţi si se ţenami nepodávají ruku. Kdyţ uţ musí dojít k nějakému 

fyzickému kontaktu, musí se ţeny dotýkat pouze ţena. Fyzický kontakt muţe můţe 

vyvolat přehnanou reakci muţských rodinných příslušníků.  

Odívání: Odívací zvyklosti jsou u ortodoxních ţidů velmi důleţité. Muţi nosí černý oblek 

a černý klobouk, případně černou pokrývku hlavy (kipu). Ţeny nosí oděv, který zahaluje 

celé tělo, mnohdy nosí paruku, vdané ţeny nosí na hlavě šátek. Méně zboţný muţ můţe 

mít světlou kipu nebo tzv. jarmulku. Ortodoxní věřící odmítnou látky, pokud nejsou čistě 

z vlny nebo lnu.  

Vnější odlišovací znaky: Ortodoxní ţidé si nechávají vlasy i vousy volně růst, nezkracují 

je. Některé ţidovské ţeny se po svatbě ostříhají dohola a na veřejnosti nosí paruku. Dále 

existuje skupina ţidů, která nosí nakroucené lokny vlasů na skráních, tzv. pejzy. [2], [34], 

[46] 

 

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 

Stravování: Příslušníci této mezinárodní společnosti jsou vyznavači lakto-vegetariánské 

stravy (strava bez masa a vajec), dále odmítají kávu, čaj, alkohol, kakao a vyvarují se 

hovězího masa. 

Příprava stravy: Přísné poţadavky jsou kladeny na čistotu a přípravu jídel. Například po 

tom, kdyţ dojde ke kontaktu ruky a podlahy, je třeba znovu si ruce umýt. Pokrmy by měli 

připravovat pouze příslušníci tohoto hnutí. Oddaní Krišny preferují tradiční indická 

jídla.[33]    

Ubytování: Je nutné oddělit muţe a ţeny. Pro oddané Krišny je typické časné vstávání  

a také brzké uléhání.  
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Lékařská a zdravotnická péče: Oddaní Krišny odmítají krevní deriváty, chemoterapii  

a jakékoliv omamné látky. Velmi populární je mezi členy asijské léčitelství ajurvéda.    

Odívání: Oddaní Krišny nosí tradiční indické oděvy z oranţové a bílé látky. Ţeny mívají 

pokrytou hlavu, oblékají se do bílé látky a v rukou mají tzv. málu, coţ je sáček 

s kuličkami. 

Vnější odlišovací znaky: Muţi mívají pouze na temeni pramen vlasů, který tvoří copánek, 

zbytek hlavy je vyholený. Muţi dále mívají na čele ţluté obrazce. [33] 

 

Náboţenská společnost Svědkové Jehovovi 

Stravování: Svědci Jehovovi se vyhýbají stravě, která posiluje obranyschopnost a která 

obsahuje výtaţky z krevní plazmy a krve.  

Příprava stravy: Příslušníci této náboţenské společnosti odmítají jídlo, které obsahuje 

krevní sloţky anebo je vyrobeno z krve. Nekonzumují zvěřinu, která nebyla řádně 

vykrvena.  

Lékařská a zdravotnická péče: Svědci Jehovovi odmítají očkování preparáty, které 

obsahují imunoglobulin, krevní deriváty, gamaglobulin, antioxidanty a sérum proti 

vzteklině. Krevní transfúze je členům zakázána pod hrozbou vyloučení. Proto u sebe 

všichni příslušníci nosí podepsaný dokument, který vyjadřuje tento. Podpis na takovém 

dokumentu bývá notářsky ověřen. Existence takového dokumentu nezbavuje lékaře právní 

odpovědnosti za úmrtí, které by bylo zapříčiněno nepodáním transfúze. [33], [34]  

 

Scientologická církev 

V celé ČR ţije pouze několik stovek členů této církve.  

Lékařská a zdravotnická péče: Členové scientologické církve většinou odmítnou 

psychologickou a psychiatrickou pomoc a samozřejmě také léky, které s takovou pomocí 

souvisí. [34], [46] 
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12 ZÁVĚR  

Diplomová práce se zabývá problematikou omezení, která mohou vzniknout při 

poskytování humanitární pomoci osobám s různým náboţenským vyznáním. Cílem práce 

bylo poskytnout všeobecný přehled o oblasti humanitární pomoci, stanovit hlavní oblasti 

odlišností při poskytování humanitární pomoci na základě vyznání, posoudit tato omezení 

pro členy církví a náboţenských společností na území Moravskoslezského kraje  

a navrhnout příručku pro poskytovatele humanitární pomoci s ohledem na náboţenské 

zvyklosti.  

V první části práce je popsán historický vývoj humanitární pomoci od samotného 

počátku dobročinnosti. Práce dále nabízí všeobecný přehled o oblasti humanitární pomoci, 

vysvětluje dnešní chápání tohoto pojmu, líčí jednotlivé formy a fáze pomoci  

a také se zabývá moţnými negativními dopady, které souvisejí s humanitární pomocí. 

Následující kapitoly obsahují souhrn právních předpisů zabývající se danou problematikou 

v České republice a také popis aktérů humanitární pomoci  taktéţ na území České 

republiky.  

Druhá část práce je zaměřena na moţná omezení, která se humanitární pomoci 

dotýkají. Práce se zabývá odlišnostmi, které souvisejí s náboţenským vyznáním. Je zde 

vysvětlen význam náboţenství a stručně charakterizovány vybrané náboţenské směry. 

Moţná omezení na základě náboţenských zvyklostí jsou znázorněna pomocí myšlenkové 

mapy, podle které byl vytvořen seznam hlavních deseti oblastí moţných omezení. 

Následující kapitola obsahuje vysvětlení rozdílu mezi církví a náboţenskou skupinou, 

jejich charakteristiku a také výčet jednotlivých církví a náboţenských společností na území 

Moravskoslezského kraje. Specifické odlišnosti deseti vybraných církví a náboţenských 

společností jsou shrnuty v tabulce a konkrétně rozepsány.  

Výstupem práce je návrh příručky pro poskytovatele humanitární pomoci 

s ohledem na náboţenské zvyklosti, která obsahuje deset tabulek a znázorňuje nejčastější 

omezení výše vybraných deseti církví a náboţenských společností. Umoţňuje tak rychlou  

a snadnou orientaci v moţných omezeních, slouţí k lepší informovanosti a také  

k  předcházení necitlivému chování vůči obyvatelstvu s odlišným náboţenským vyznáním. 
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Tato práce můţe slouţit jako podnět k dalšímu rozvoji v oblasti humanitární 

pomoci poskytované příslušníkům náboţenských směrů.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe stanovené cíle práce byly splněny. 
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