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Příloha č. 1 

Bc. Lucie Komínková – Omezení při přijímání humanitární pomoci na základě      

vyznání 
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POMOCI S OHLEDEM NA NÁBOŽENSKÉ 

ZVYKLOSTI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Lucie Komínková  



3 

 

Tato příručka je určena pro poskytovatele humanitární pomoci a také širokou 

veřejnost. Slouţí pro rychlou a snadnou orientaci v moţných omezeních při přijímání 

humanitární pomoci na základě náboţenského vyznání, pro lepší informovanost 

pracovníků a také k předcházení necitlivému chování vůči obyvatelstvu s jiným 

náboţenským vyznáním.  

K poskytování humanitární pomoci je vţdy nutné přistupovat rozdílně s ohledem na 

to, komu je pomoc poskytována. Jen v takovém případě můţe být pomoc účinná  

a prospěšná. Poskytovatelé humanitární pomoci by měli být seznámeni s níţe uvedenými 

odlišnostmi a měli by je v případě potřeby akceptovat. 

Příručka obsahuje celkem 10 tabulek, ve kterých jsou shrnuty nejdůleţitější oblasti 

omezení při přijímání humanitární pomoci vybraných náboţenských církví a společností 

působících v Moravskoslezském kraji. K hlavním oblastem omezení jsou přiřazena 

konkrétní omezenítýkající se jednotlivých náboţenských směrů. Tato konkrétní omezení 

jsou pouze orientační, neboť se mohou v kaţdé zemi i v kaţdé společnosti lišit. Co se týká 

lékařské a zdravotnické pomoci, v ohroţení ţivota, ţádná omezení neplatí.  
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TABULKA 1OMEZENÍ VYZNAVAČŮ BUDDHISMU SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ 

POMOCÍ 

Buddhismus 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 

- většinou vegetariáni 

- někteří mohou konzumovat maso, vejce,ryby 

Příprava stravy - odmítají zabíjení zvířat pouze pro vlastní potřebu 

Lékařská a zdravotnická 

péče 

- v době svátků mohou odmítnout lékařskou péči 

- mohou odmítnout podání léků, očkovacích látek, 

transfúze 

Pohřbívání a smuteční 

obřady 

- poloha „spící lev“ 

- důleţitá čistota těla 

- uznávají kremaci i pochování do země 

Vnější odlišovací znaky - mnichové a mniškysi v klášterech holí hlavy 

 

 

 

TABULKA 2OMEZENÍ VYZNAVAČŮ BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY LINIE KARMA 

KAGJÜ SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ 

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování - mohou být vegetariáni 
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TABULKA 3OMEZENÍ ČLENŮ CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE SOUVISEJÍCÍ 

S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ  

Církev adventistů sedmého dne 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 
- nekonzumují maso, hlavně ne vepřové, koňské, 

králičí 

Lékařská a zdravotnická 

péče 
- mohou odmítnout zdravotnickou péči v sobotu 

 

 

 

TABULKA 4OMEZENÍ ČLENŮ CÍRKVE JEŢÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ 

V ČR SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování - nepijí kávu, čaj 

Lékařská a zdravotnická 

péče 
- zákaz zneuţívání léků 

Vnější odlišovací znaky 
- černá vizitka na levé straně s českým názvem 

církve nebo názvem v angličtině 
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TABULKA 5OMEZENÍ VYZNAVAČŮ HINDUISMU SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ 

POMOCÍ 

Hinduismus 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 

- preferují tradiční indická jídla 

- zákaz konzumace masa, především hovězí (kráva- 

posvátné zvíře) 

Ubytování - nutnost oddělení muţů a ţen 

Doprava - nutnost oddělení muţů a ţen 

Pohřbívání a smuteční 

obřady 

- kremace na pohřební hranici, zaţehává muţský 

příbuzný 

- celý obřad je sloţitý proces 
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TABULKA 6OMEZENÍ VYZNAVAČŮ ISLÁMU SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ  

Islám 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 
- zákaz konzumace vepřového masa, krve, včetně 

potravin, které ji obsahují 

Ubytování 

- nutnost oddělení muţů a ţen 

- pes je povaţován za nečisté zvíře, vzbuzuje odpor 

Lékařská a zdravotnická 

péče 

- klasické zásady poskytování pomoci 

- nutnost brát větší ohled na cudnost ţen 

- přítomnost muţských příbuzných u lékařských 

vyšetření ţeny 

- ţena nikdy nepřijme potravu od muţského 

ošetřujícího personálu 

Pohřbívání a smuteční 

obřady 

- po úmrtí potřeba konzultace s muslimským 

duchovním 

- pitva povolena 

- po úmrtí, umytí zemřelého a zabalení do několika 

pruhů bílého plátna 

- pohřbívá se do země v nejkratším moţném čase 

Odívání 

- ţeny zakrývají všechny části těla, včetně obličeje 

- muţi nenosí krátké rukávy a kalhoty 

Vnější odlišovací znaky 

- muţi nosí modlitební růţenec 

- ţeny nosí na hlavě šátek 
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TABULKA 7OMEZENÍ VYZNAVAČŮ JUDAISMU SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ 

Judaismus 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 

- tzv. košer jídlo 

- sloţitý stravovací systém 

- zákaz konzumace vepřového masa, králičího, 

korýšů, mořských plodů a masa jiných zvířat neţ 

přeţvýkavců 

- dovolené ryby mají šupiny a ploutve 

- mimo domov jsou obvykle přizpůsobivější 

Příprava stravování 

- zákaz kombinování masa a mléka a výrobků z 

nich 

- povolené druhy zvířat se zabíjejí co nejrychleji a 

nechávají se úplně odkrvit 

- pouţití dvojí sady nádobí 

Ubytování - nutnost oddělení muţů a ţen 

Lékařská a zdravotnická 

péče 
- můţe být odmítnuta krevní transfúze 

Pohřbívání a smuteční 

obřady 

- zvyklosti vhodné konzultovat s ţidovským 

duchovním 

- v případě úmrtí, nutnost sesbírat všechny části těla 

a zakrvácené oděvy 

- pitva a kremace je zakázána 

- pohřeb by se měl konat do 48 hodin od úmrtí 

Komunikace - vhodné informovat ţidovské obce 

Fyzický kontakt 

- muţi si se ţenami nepodávají ruku 

- ţeny se smí dotýkat pouze ţena 

Odívání 

- muţi nosí černý oblek, černý klobouk, kipu 

- ţeny mají zakryté celé tělo 
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- ortodoxní věřící přijmou látku pouze z čisté vlny a 

lnu 

Vnější odlišovací znaky 

- muţi nechávají vlasy a vousy volně růst 

- některé ţeny si po svatbě holí hlavu a nosí paruku 

- některá skupina ţidů nosí pejzy 

 

 

 

TABULKA 8OMEZENÍ VYZNAVAČŮ HNUTÍ HARE  KRIŠNY SOUVISEJÍCÍ 

S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ  

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 

- většinou lakto-vegetariáni 

- nepijí kávu, čaj, kakao 

- odmítají hovězí maso 

Příprava stravování 

- přísné poţadavky na čistotu a přípravu jídel 

- preferují tradiční indická jídla 

- pokrmy by měli připravovat pouze oddaní Krišny 

Ubytování 

- nutnost oddělení muţů a ţen 

- typické časné vstávání a brzké ulehání 

Lékařská a zdravotnická 

péče 

- odmítají krevní deriváty, chemoterapii, omamné 

látky 

Odívání 

- oděvy z oranţové a bílé látky 

- ţeny mívají pokrytou hlavu, oblékají se do bílé 

látky 

Vnější odlišovací znaky 

- muţi mívají vyholenou hlavu a na temeni copánek 

- muţi mívají na čele ţluté obrazce 



10 

 

TABULKA 9OMEZENÍ ČLENŮ NÁBOŢENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH 

SOUVISEJÍCÍ S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ  

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Stravování 
- odmítají stravu, která posiluje obranyschopnost a 

která obsahuje výtaţky z krevní plazmy a krve 

Příprava stravování - nekonzumují zvěřinu, která nebyla řádně vykrvena 

Lékařská a zdravotnická 

péče 

- odmítají očkovací preparáty, které obsahují krevní 

deriváty, imunoglobulin, gamaglobulin, 

antioxidanty, sérum proti vzteklině 

- zákazkrevní transfúze 

 

 

 

TABULKA 10OMEZENÍ ČLENŮ SCIENTOLOGICKÉ  CÍRKVE SOUVISEJÍCÍ 

S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ  

Scientologická církev 

Hlavní oblasti odlišností: 
 

Lékařská a zdravotnická 

péče 

- odmítají psychiatrickou a psychologickou pomoc 

a léky, které s touto pomocí souvisí 

 


