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1 ÚVOD 

Mimořádné události doprovázejí lidstvo už od jeho počátku. Ovlivňování jeho bytí 

nevyzpytatelnými přírodními jevy bylo s postupem vývoje a expanze společnosti stále častěji 

doplňováno událostmi zapříčiněnými lidskou nedokonalostí. Válečné a později politické 

konflikty mnohdy přinášely (a přinášejí) větší množství utrpení, než dokáže způsobit svou 

silou příroda. Avšak stejně jako rozmary a potřeby některých jedinců hodnoty ničit, empatie  

a svědomí většiny z nás vyvolávají vnitřní potřebu tyto hodnoty opět obnovovat a chránit.  

A je důležité moci věřit, že tato skupina početně převažuje, protože pomáhat osobám, které se 

dostaly do nepříznivé životní situace, by mělo patřit mezi elementární principy moderní lidské 

společnosti.  

V současné době se jedná o téma značně medializované. Ze sdělovacích prostředků se 

dennodenně dozvídáme o osudech a utrpení lidí, kteří se musejí potýkat s důsledky 

mimořádných událostí. Nelze s přesností říci, že takovýchto příhod přibývá nebo ubývá, 

avšak míra lidské populace na naší planetě trvale stoupá, tudíž dopady na společnost bývají 

stále fatálnější.  

Následná pomoc těmto obětem přichází z různých stran, ať už je to na úrovni daného státního 

zřízení, nebo zahraniční intervencí. Důležité ale je, že tenhle systém existuje a funguje a je 

vyvíjeno značné úsilí ho neustále zdokonalovat. Společně s dalšími prostředky pro zdolávání 

a likvidování následků takovýchto událostí je poskytování humanitární pomoci jedním ze 

základních pilířů ochrany obyvatelstva. 

Pojem humanitární pomoc zahrnuje velmi širokou oblast působení a často má charakter 

mezinárodní spolupráce. Zmapovat celý tento systém v jeho komplexní šíři tak, aby výsledné 

dílo mělo dostatečnou vypovídající hodnotu, by bylo nad rámec rozsahu diplomové práce. 

Z tohoto důvodu je tahle závěrečná práce studia bezpečnostního plánování zaměřena  

na zmapování situace v České republice s pomocí demonstrace situace v Moravskoslezském 

kraji. Z výčtu možných mimořádných událostí vyskytujících se na našem území má největší 

dopad na společnost nadměrné zvednutí hladin vod a následný vznik povodní, se kterými je 

poskytování humanitární pomoci úzce spojeno. Sektory této pomoci v rámci České republiky 

lze obecně rozdělit na vládní, zastoupené zejména HZS ČR, a nevládní, což jsou převážně 

humanitární organizace, jejichž zapojení do celého systému poskytování pomoci bude 

zmapováno. Součástí práce bude vytvoření struktury humanitárních potřeb a pomocí 

dotazníkového šetření zhodnocení míry potřeby jednotlivých forem pomoci.  
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Cíle práce: 

• Zmapovat strukturu humanitární pomoci a současnou praxi zapojení humanitárních 

organizací do řešení mimořádných událostí a krizových situací v MSK. 

• Zhodnotit míru potřeby jednotlivých forem humanitární pomoci. 

• Navrhnout systém pro zdokonalení současné praxe ve formě katalogu. 
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2 REŠERŠE 

Při zpracování diplomové práce bylo čerpáno z právních předpisů a jiných pokynů, odborných 

publikací a článků. Velká část práce je zpracovaná z informací získaných při četných 

konzultacích. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., ze dne 28. června 2000, o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém a stanovuje jeho základní a ostatní 

složky včetně jejich působností. Dále vymezuje působnosti a pravomoci státních orgánů, 

orgánů územních samosprávních celků a práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

přípravě na mimořádné události a záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů [29]. 

 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., ze dne 5. září 2001, o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento právní předpis navazuje na výše uvedený zákon o integrovaném záchranném systému  

a podrobněji popisuje zásady koordinace jeho složek při společném zásahu, spolupráce 

operačních středisek a způsobu krizové komunikace a spojení. Dále definuje obsah  

a náležitosti dokumentace IZS, podrobnosti o úkolech OPIS a podrobnosti o stupních 

poplachů [26]. 

 

Plán nouzového přežití obyvatelstva, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

2012. 

Ten plán konkrétních činností náležící do Havarijního plánu Moravskoslezského kraje 

popisuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení životních potřeb obyvatelstva. Obsahuje 

řešení nouzového zabezpečení z oblasti ubytování, stravování, dodávek energií, zajištění 

základních služeb obyvatelstvu včetně organizování humanitární pomoci [15]. 
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ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. SPBI 

SPEKTRUM, 40. ISBN 978-80-7385-007-4. 

Tato publikace popisuje podstatu, postavení a úkoly integrovaného záchranného systému  

a postavení a úkoly orgánů veřejné zprávy, právnických a fyzických osob v IZS. Dále se 

věnuje dokumentačním náležitostem (zejména z oblasti havarijního plánování), činnosti OPIS 

a základům koordinace záchranných a likvidačních prací při zdolávání následků 

mimořádných událostí v České republice [21].  

 

ŠENOVSKÝ, Michail a Vilém ADAMEC. Základy krizového managementu. 2. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. SPBI SPEKTRUM, 28. ISBN 80-

86634-44-2. 

Kniha se věnuje základům krizového řízení, plánování a organizaci činností, komunikaci, 

výběru a přípravě pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb [23]. 

 

PROCHÁZKA, Zdeněk. Humanitární pomoc v České republice. 3. vyd. Praha 4: MV – GŘ 

HZS ČR, 2006. ISBN 80-86640-53-1. 

Příručka obsahuje základní charakteristiku několika významných humanitárních organizací 

působících na území České republiky s přehledem jimi nabízených služeb. Rovněž 

upozorňuje na rozdílný přístup při poskytování humanitární pomoci příslušníkům některých 

náboženských skupin a uvádí doporučené zásady chování obyvatelstva při mimořádné 

události [17]. 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro účely této diplomové práce byly vybrány některé pojmy z problematiky bezpečnostních 

opatření obyvatelstva a humanitární pomoci, které jsou zde považovány za základní  

a důležité. Vymezení těchto pojmů byla vyhledána především v právním rámci České 

republiky, druhotně byly využity další zdroje. 

Mimořádná událost: „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací“ (Obrázek 1) [29]. 

 

Obrázek 1: Rozdělení mimořádných událostí, zdroj: [23], samostatně upraveno. 

Krizová situace: „mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu“ (Tabulka 1) [30]. 

Tabulka 1: Základní informace o vyhlašování krizových stavů, zdroj: [21], samostatně upraveno. 

NÁZEV NORMA – ZÁKON VYHLAŠUJE ÚZEMÍ DOBA TRVÁNÍ 

VÁLEČNÝ 
STAV 

ÚZ č. 1/1993 Sb. 

ÚZ č. 110/1998 Sb. 
Parlament Celý stát Bez omezení 

STAV 
OHROŽENÍ 

STÁTU 
ÚZ č. 110/1998 Sb. Parlament na 

návrh vlády Celý stát Bez omezení 

NOUZOVÝ 
STAV 

ÚZ č. 110/1998 Sb. 
Vláda 

(předseda 
vlády) 

Celý stát nebo 
jeho omezené 

území 
Nejdéle 30 dní 

STAV 
NEBEZPEČÍ 

Z. č. 240/2000 Sb. 
krizový zákon Hejtman Celý kraj nebo 

jeho část 

Nejdéle 30 dní 
(prodloužení se souhlasem 

vlády – pro kraj nebo 
krajského úřadu – pro obec) 

 

Krizová opatření: „opatření určená k řešení krizových situací a dále též činnosti ke zmírnění 

nebo odstranění následků způsobených krizovou situací. K jejich realizaci je nutné omezit 

některá práva a svobody a uložit konkrétní povinnosti“ [27].  
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Živelní pohroma: „mimořádná událost vzniklá v důsledku působení přírodních sil“ [23]. 

Povodeň: „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod“ (Obrázek 2) [32]. 

 

Obrázek 2: Typy povodní, zdroj: [32], samostatně upraveno. 

Humanitární pomoc: „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“ [27]. 

Záchranné práce: „činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku  

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jeho příčin“ [29]. 

Likvidační práce: „činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí“ [29]. 

Osobní pomoc: „činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při 

cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní pomocí se rozumí 

i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 

hejtmana kraje nebo starosty obce“ [29]. 

Věcná pomoc: „poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou 

pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem  

nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce“ [29]. 
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4 HUMANITÁRNÍ POMOC 

Cílem humanitární pomoci je aktivně podpořit postižené obyvatelstvo při odstraňování 

následků vzniklé mimořádné události nebo poskytnutí pomoci pro zlepšení kvality jejich 

života. Obecně se dá říci, že slouží k zabezpečení těchto oblastí: 

• ochrana života a zdraví, 

• zajištění základního živobytí, 

• zajištění bezpečnosti. 

Humanitární pomoc musí být poskytována bezúplatně a zcela nezištně, a to jak orgány státní 

správy a samosprávy, tak právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami  

nebo jednotlivci, a to na základě výzev nebo z vlastní iniciativy. Všechny tyto subjekty musí 

při jejím spravování zajistit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo zneužití. 

Možné rozdělení HP:  

• Osobní pomoc dobrovolníků a dalších osob na záchranných a likvidačních pracích. 

• Materiální pomoc formou zajištění základního humanitárního materiálu pro osobní 

potřebu a materiálu nezbytného pro vypořádání se se vzniklou situací. Nutno rozlišit 

humanitární potřeby, které jsou nezbytně nutné při konfrontaci s mimořádnou událostí 

a krizovou situací a následné dary, jako jsou například lednice, nábytek a podobně. 

• Finanční pomoc. 

• Odborná a poradenská pomoc, která zahrnuje jednak poskytnutí duchovní  

a psychologické pomoci dotčeným i zasahujícím osobám, ale i poradenskou pomoc 

například při řešení pojištění, statiky domu nebo zacházení se specifickou technikou. 

Lze zde zařadit i poskytování nouzového nebo náhradního ubytování. 

4.1 Poskytování humanitární pomoci do zahraničí 

Cílem poskytování humanitární pomoci do zahraničí je reagovat na mimořádné události, 

ozbrojené konflikty nebo dlouhodobé komplexní humanitární krize v určitých oblastech tak, 

aby došlo k zamezení ztrát na životech a újmě na zdraví, zmírnění utrpení a zkvalitnění 

životních podmínek. Jedná se především o poskytnutí materiálních nebo finančních 

prostředků a pomoc formou vyslání odborníků nebo záchranného týmu [28]. 

Úkoly spojené s poskytováním humanitární pomoci do zahraničí jsou v gesci ministerstva 

vnitra a ministerstva zahraničních věcí a jsou hrazeny ze státního rozpočtu České republiky. 
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Ministerstvo vnitra poskytuje pomoc členským státům Evropské unie a státům tvořícím 

Evropský hospodářský prostor a je zároveň zřizovatelem České rozvojové agentury jakožto 

organizační složky státu pro plnění úkolů v oblasti poskytování pomoci do zahraničí. Mimo 

již vyjmenované státní uskupení zabezpečuje toto plnění MZV ČR [33]. 

V roce 2006 se ČR přihlásila k deklaraci Dobrého humanitárního dárcovství (Principles  

and Good Practice of Humanitarian Donorship z roku 2003) mající 4 základní pilíře 

poskytování humanitární pomoci, a to lidskost, nestrannost, neutralitu a nezávislost, a která je 

považována za příručku pro humanitární praxi dárcovským zemím [28]. 

Dne 10. 1. 2012 byla ratifikována Operační strategie humanitární pomoci České republiky  

na rok 2012, ve které byla schválená částka 73. mil. Kč z rozpočtu MZV ČR pro poskytnutí 

humanitární pomoci ke splnění mezinárodních závazků [14]. 

Dalším důležitým dokumentem zabývajícím se humanitární pomocí, ale z komplexního 

pohledu, je projekt Sféra (Spere Project), realizovaný primárně neziskovým sektorem. Jeho 

úkolem bylo vytvořit určité standardy pro poskytování humanitární pomoci. Instrumentem byl 

jeden z výstupů tohoto projektu Humanitární charta a minimální standardy v reakci  

na katastrofy (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response), který je 

považován za příručku bez mezinárodní právní závaznosti. Jeho aplikovatelnost je však spíše 

zaměřena pro řešení problémů globálnějšího měřítka a situací v zemích třetího světa, které 

jsou velmi často sužovány hladomorem nebo válkou [25]. 

Protože ČR je mimo jiné součástí tří velkých mezinárodních aglomerací (OSN, EU, NATO), 

podílí se tak na jejich přístupu k naplňování humanitární pomoci a zavazuje se plnit jimi 

stanovené smluvní závazky, jež jsou formulovány a naplňovány samostatně zřízenými 

organizacemi. 

Na mezinárodní úrovni tak v rámci Organizace spojených národů byla pro zabezpečení 

humanitárních aktivit vytvořena celá řada organizací. Jedná se o: 

• Úřad pro koordinaci humanitární činnosti – OCHA (United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs), 

• Světovou zdravotnickou organizaci – WHO (World Health Organization), 

• Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – UNHCR (The UN Refugee Agency), 

• Světový potravinový program WFP (World Food Programme), 

• Dětský fond OSN – UNICEF (United Nations International Children’s Emergency 

Fund).  
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Evropská unie zřídila pro tyto účely Úřad pro humanitární pomoc – ECHO (Humanitarian 

Aid and Disaster Preparedness a Euroatlantická aliance se na humanitární pomoci podílí 

především prostřednictvím Euroatlantického koordinačního střediska pro řešení situace  

při katastrofách – EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre).  

4.2 Právní předpisy související s poskytováním HP 

Na národní úrovni není pro účely humanitární pomoci vytvořen jednotný právní předpis,  

ale podmínky těchto jsou zakotveny v řadě zákonů, nařízení, předpisů a pokynech, které 

postupem času procházely úpravami nebo novelizacemi. Následuje výpis vybraných právních 

předpisů, které více či méně s danou problematiku souvisejí. Avšak nutno podotknout, že se 

nejedná o plný výpis všech souvisejících předpisů, kterých je celkem nepřeberné množství  

a jejich plné zmapování není předmětem této diplomové práce: 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

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

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Nařízení vlády č. 527/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, 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 
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právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva,  

ve znění pozdějších předpisů. 

• Usnesení vlády č. 153/1995 − Zásady pro poskytování zahraniční pomoci a jeho 

změny usnesením vlády ČR č. 342/1996, ve znění pozdějších předpisů. 

• Usnesení vlády č. 381/1999 k výběru a pořízení humanitární pomoci vlády  

do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. 

• Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 45/2003, 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. 7/2004.  

• Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

č. 10/2010, k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti 

Hasičského záchranného sboru České republiky.  
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5 ŘEŠENÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI NA STÁTNÍ ÚROVNI 

Řešení humanitární pomoci na státní úrovni zabezpečují především složky integrovaného 

záchranného systému, avšak charakter jejich činnosti je spíše koordinační a organizační. Jinak 

řečeno – zaměřují se více na řešení samotné vzniklé události poskytováním záchranných  

a likvidačních prací, než na osoby. Avšak podle zákona o IZS patří humanitární pomoc mezi 

opatření prováděná za účelem pomoci postiženému obyvatelstvu, které se dostalo do tíživé 

životní situace vlivem mimořádné události. Dalším ze souvisejících úkolů těchto složek je 

poskytování pomoci do zahraničí [21][34]. 

Pokud hovoříme o IZS je nutné předchozí legislativní rámec doplnit o důležitou Vyhlášku 

MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému. V této vyhlášce jsou mimo jiné vypsané náležitosti obsažené v havarijním plánu 

(součást krizového plánu kraje), který zpracovává HZS daného kraje na základě podkladů 

z různých sektorů. Součástí jsou Plány konkrétních činností, mezi něž patří i Plán nouzového 

přežití. Ten obsahuje: 

• nouzové ubytování, 

• nouzové zásobování potravinami, 

• nouzové zásobování pitnou vodou, 

• nouzové základní služby obyvatelstvu, 

• nouzové dodávky energií, 

• organizování humanitární pomoci a 

• rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva [26]. 

Zabezpečení nouzového přežití patří k jedné z hlavních povinností při plnění úkolů v oblasti 

ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí nebo krizových situací. Ze základních 

složek IZS zde hraje klíčovou roli HZS ČR. Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci 

obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události 

nebo v zóně havarijního plánování a jsou připravována v souladu s Koncepcí ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Prostředky k nouzovému přežití jsou 

řešeny na centrální, krajské a územní úrovni [5][8][34][36]. 

Na centrální úrovni jsou připraveny materiální základny humanitární pomoci, pro celkový 

počet 2550 postižených osob (Obrázek 3). Ty jsou předurčeny k zabezpečení základních 

životních potřeb na dobu nezbytně nutnou, jako je ubytování, příprava a výdej stravy  

a ošacení. O jejich zbudování rozhoduje generální ředitel HZS ČR na základě žádosti orgánů 



 

12 

krizového řízení kraje nebo obce prostřednictvím OPIS IZS MSK nebo OPIS GŘ HZS ČR. 

Člení se na pět základních sektorů:  

1. vedení a zajištění provozu, 

2. ubytovací (10 ubytovacích stanů), 

3. hygienický, 

4. přípravy a výdeje stravy, 

5. pro parkování vozidel [5][16]. 
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Obrázek 3: Schéma rozdělení MZHP na centrální úrovni a jejich předurčení pro jednotlivé kraje, zdroj: 

[5][16], samostatně upraveno. 

Využití těchto základen je velmi variabilní, lze je použít například při dekontaminaci nebo pro 

vybudování integrovaného skladu humanitární pomoci. Pro osobní potřeby jsou vybaveny 

základní výstrojí (oděv, boty, spací pytle) a proviantním materiálem (nádobí, příbory). 

Výstroj je doplňována ze skladů civilní ochrany [5][12][15][16].  

Na krajské úrovni je vše v gesci HZS krajů a Záchranných útvarů HZS ČR. Zde je k dispozici 

celkem 15 mobilních kontejnerů nouzového přežití, z nichž každý je určen ke krátkodobému 

poskytnutí rychlé neodkladné pomoci 25 až 50 osobám postiženým mimořádnou událostí. 
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V případě potřeby je lze také využít jako zázemí pro štáb velitele zásahu nebo zasahujících 

složek IZS. Vybavení umožňuje zejména poskytnutí horkých nápojů a stravy včetně jejich 

konzumace, základní hygienickou očistu, užití WC a ochrany osob před nepříznivými 

povětrnostními vlivy. Jejich doporučené materiální vybavení je uvedeno  

v Příloze č. 1 [5][8][16]. 

V rámci územního hospodaření jsou připraveny soupravy materiálu nouzového přežití a to 

k okamžitému použití (každá pro 20 osob) a následnému použití (každá pro 50 osob). Jejich 

počet závisí na počtu stanic (MSK má 22) a územních odborů HZS (MSK má 6). O jejich 

použití rozhoduje velitel zásahu, řídící důstojník nebo ředitel HZS kraje. Doporučené 

materiální vybavení těchto souprav je uvedeno v Příloze č. 2 [5][8][16]. 

HZS krajů zároveň disponují určitým množstvím pracovního materiálu, ošacení  

a hygienických potřeb, které mají uloženy ve svých skladech; více v kapitole 5.1.  Pokud jsou 

zapotřebí větší zásoby těchto komodit, lze využít další zdroje HZS ČR, například sklady 

Základny logistiky nebo materiál uložený v zásobách Správy státních hmotných rezerv, 

viz kapitola 5.3 [15]. 

5.1 Plán nouzového přežití Moravskoslezského kraje 

V této kapitole jsou stručně popsány základní poznatky uvedené v Plánu nouzového přežití 

obyvatelstva, který je vytvořen pro potřeby Moravskoslezského kraje. Členění kapitoly bude 

odpovídat výše uvedenému obsahu tohoto plánu [15]. 

Je zde evidován seznam smluvně zajištěných možných ubytovacích zařízení v kraji včetně 

jejich kapacit na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností, které by v případě potřeby 

ochrany obyvatelstva bylo možné využít [15].  

Organizace poskytující nouzové zásobování potravinami jsou uvedeny v krizovém plánu 

kraje, přesněji v Plánu nezbytných dodávek. Denní příjem energie je stanoven na 8000 kJ,  

pro osoby se zvýšeným energetickým výdejem může být tato dávka navýšena. Součástí 

prvního denního jídla je i 1,5 l vody/den a čaj. Potraviny jsou rozděleny do kategorií: 

• základní potraviny, 

• pitná voda, 

• pekařství, 

• masné výrobky [15]. 
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Pitná voda je pro kraj dodávána z nádrží Kružberk a Šance. Pro případ omezení dodávek jsou 

připraveny podrobné dílčí návody s postupy [15]. 

V případě, že by proběhla evakuace osob z místa trvalého bydliště, je plán zaměřen  

i na zajištění poskytování dávek sociálního zabezpečení včetně dalších základních služeb, 

jako jsou prádelny, čistírny, lékárny atd. (rovněž součástí Plánu nezbytných dodávek,  

viz výše). Postupy při narušení dodávek ropy jsou uvedeny v operačním plánu Narušení 

dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu (součást krizového plánu kraje). Nouzové 

dodávky energií jsou řešeny vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 

pro stavy nouze v jednotlivých energetických odvětvích [15]. 

Organizování humanitárních aktivit spočívá především v poskytování a koordinaci přijatých 

movitých darů. HZS MSK zároveň sám disponuje určitým množstvím materiálu humanitární 

pomoci, který je uložen v jednotlivých skladech ÚO HZS MSK. Tento materiál je rozdělen  

do kategorií: 

• pracovní ošacení, 

• pracovní materiál, 

• ošacení dospělí a děti, 

• ubytovací materiál, 

• stravovací materiál, 

• hygienické potřeby, 

• protipovodňový materiál, 

• ostatní materiál [15] [36]. 

O vydání tohoto materiálu rozhoduje krajský ředitel HZS MSK, statutární zástupce  

nebo krajský řídící důstojník. Pro nakládání se zásobami HP a jejich výdej je zpracovaná 

norma, kde jsou uvedeny počty jednotlivých komodit pro každý územní odbor. Klíčovou roli 

v poskytování HP mají rovněž nevládní a církevní organizace, které se zapojují jako Pracovní 

skupina pro koordinaci poskytování humanitární pomoci, viz kapitola 7.1 [15]. 

Důležité je rovněž rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití 

obyvatelstva mezi občana, právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, obec a orgány kraje 

[15]. 
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5.2 Spolupráce s celní správou – projekt HZS MSK 

Koncem roku 2011 byl zahájen projekt na využití materiálu zabaveného celní správou. Jedná 

se o padělky oblečení světoznámých značek, které by jinak byly určeny k likvidaci. V rámci 

ČR se jedná o ojedinělý záměr [8][35].  

Tento projekt probíhá v součinnosti Hasičského záchranného sboru MSK, oblastního spolku 

ČČK v Ostravě a Celního úřadu Ostrava. Cílem je využití stávajících sil a prostředků  

pro ušetření finančních zdrojů určených k zajištění materiálu humanitární pomoci, které tak 

lze vynaložit na jiných potřebných místech [8][35]. 

Dalším, kdo se podílí na tomto projektu, je věznice Heřmanice (Ostrava). Zde je převezen 

zabavený materiál k demarkování, což je prováděno tamějšími vězni v rámci jejich 

pracovních aktivit (prozatím pracují jen někteří vězni, kteří jeví o zaměstnání zájem, na konci 

roku by měl platit nový zákon o všeobecné pracovní povinnosti odsouzených). Vše probíhá se 

souhlasem majitelů ochranných známek. Poté jsou všechny kusy oděvů označeny značkou 

„HUMANITA“, která by však neměla být na viditelném místě. Po všech potřebných 

kontrolách, fotodokumentaci a administraci je materiál darován HZS MSK, nabalen  

a převezen na jednotlivé ÚO HZS MSK, kde se tak stává součástí zásob pro humanitární 

potřeby obyvatelstva [8][35]. 

V předcházejícím období bylo uvedeným postupem zpracováno (zdokumentování, 

demarkace, označení a evidence) celkem 1952 kusů oblečení, jež bylo zahrnuto  

do humanitárních potřeb obyvatelstva kraje. Pro rok 2012 je plánováno zpracování celkem 

12 066 kusů zabaveného padělaného zboží. Výstupem projektu by mělo být vytvoření balíčků 

oblečení pro všech šest územních odborů Moravskoslezského kraje, každý v počtech: 

• 500 kusů muži, 

• 500 kusů ženy, 

• 200 kusů děti [8][35]. 

5.3 Správa státních hmotných rezerv  

Podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou zásoby  

pro humanitární pomoc definovány jako součást státních hmotných rezerv a mají být 

poskytnuty státem bezplatně pro pomoc postiženým osobám po vyhlášení krizového stavu, 

resp. by měly sloužit k zajištění nezbytných životních potřeb po dobu prvních 3 dnů. Aktuální 

struktura těchto zásob je: 
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• 9 000 kusů humanitárních balíčků, 

• 20 000 kusů přikrývek, 

• 1 500 kusů spacích pytlů [20][31]. 

O jejich vydání rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv na základě požadavku 

krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo určené obce. Poté  

za tento materiál odpovídá hejtman nebo starosta těchto samosprávních celků, kteří přebírají 

úkol o jejich přerozdělení fyzickým osobám [20][31]. 

Humanitární balíček (Obrázek 4) se používá samostatně nebo společně s konzervovanou 

dávkou potravin a obsahuje mimo jiné základní léčiva, zdravotnický materiál a hygienické 

prostředky, 0,5 litru pitné vody a chemický prostředek na přípravu až 10 litrů pitné vody, 

prostředky pro ohřev a konzumaci stravy, záchrannou folii a pláštěnku. Podrobný obsah 

humanitárního balíčku je uveden v Příloze č. 3 [20][31]. 

 

 

Obrázek 4: Humanitární balíček, zdroj: [20]. 

Určení zásob pro humanitární pomoc, které spravuje Správa státních hmotných rezerv, je 

nejen pro potřeby obyvatel ČR, ale i pro poskytnutí pomoci do zahraničí [20][31]. 

5.4 Národní základna HP 

Projekt vybudování Národní základny humanitární pomoci byl schválený Evropskou komisí 

v roce 2007. Celkový původní rozpočet 85 mil. Kč byl z 85 % spolufinancován  

ze strukturálních fondů EU, respektive z Integrovaného operačního programu 2007–2013 [8]. 

Cílem projektu bylo centralizovat humanitární materiál a zdokonalit systém logistiky  

pro efektivnější přijímání i vysílání humanitární pomoci do zahraničí prostřednictvím 

vytvoření nové potřebné infrastruktury [8]. 



 

17 

Pro vybudování této základny, respektive po rekonstrukci vybraných stávajících prostor, byl 

zvolen sklad Zbiroh v areálu Základny logistiky v Olomouci. Rekonstrukce probíhala v letech  

2009–2010 [8]. 

Výstupem projektu bylo vytvoření přes 2500 m2 nových prostor, včetně jejich vybavení  

a pořízení nové techniky pro manipulaci s materiálem humanitární pomoci. Základna je 

napojena na kapacity Správy státních hmotných rezerv, Ministerstva zdravotnictví aj. [8]. 

Národní základna humanitární pomoci byla slavnostně otevřena v listopadu roku 2010 [8]. 
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6 HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE 

Humanitární organizace jsou většinou nevládní neziskové instituce, které mají za úkol 

zlepšovat úroveň života a zdraví obyvatel prostřednictvím poskytnutí základních životních 

potřeb (tj. jídlo, pití, oděv, přístřeší). Jejich financování a získávání potřebného materiálu 

probíhá převážně formou darů, tj. hmotných i nehmotných věcí, věnovaných dané instituci. 

Dary mohou být: 

• finanční, 

• věcné, 

• ostatní, například bezúplatné poskytnutí určitých služeb, dobrovolnická činnost apod. 

Na území ČR působí celá řada těchto organizací a většina z nich má mezinárodní charakter. 

V následujících kapitolách je uvedena stručná charakteristika šesti organizací, které jsou 

součástí Pracovní skupiny pro koordinaci  humanitární pomoci, viz  kapitola 7.1. 

6.1 ADRA – Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj 

Organizace ADRA (Obrázek 5), původně známá pod zkratkou SAWS (Seventh-day Adventist 

Welfare Service), byla založena ve Spojených státech amerických v listopadu  

roku 1956 Církví adventistů sedmého dne (Seventh-day Adventist Church) za účelem 

poskytování mezinárodní humanitární pomoci lidem v nouzi. Označení ADRA (Adventist 

Development and Relief Agency) je používáno až od roku 1983. V roce 1997 jí byl udělen 

status vrchního poradce Ekonomické a sociální rady OSN a v současnosti má zastoupení  

ve více než 120 zemích světa [1][2][3]. 

 

Obrázek 5: Logo Adry, zdroj: [2]. 

V ČR začíná působit od roku 1992, kdy byla založena Nadace ADRA a o dva roky později 

zaregistrováno Občanské sdružení ADRA. Jejich úkolem je poskytování i přijímání 

humanitární, sociální a rozvojové pomoci, a to jak obětem válečných konfliktů, tak obětem 

jiných mimořádných událostí, jako jsou například přírodní katastrofy [2]. 
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Tato organizace se zabývá poskytováním všech výše uvedených forem pomoci. Materiální 

potřeby, jako jsou pomůcky pro úklid, nářadí a podobně jsou uloženy ve skladech v Praze, 

Znojmě, Hradci Králové a Frýdku Místku. Zároveň disponuje určitým počtem vysoušečů 

k zapůjčení [2][17][38]. 

Nadace ADRA je členem Fóra dárců a společně s ostatními členskými nadacemi podepsala 

Etický kodex nadací [2]. 

6.2 Český červený kříž 

Český červený kříž (Obrázek 6) je nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního 

Červeného kříže a na začátek je nutno vymezit si jeho základní orgány. Mezinárodní červený 

kříž (neboli Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce) je souhrnný název 

pro Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federaci Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce (do roku 1991 Liga společnostní ČK a ČP), národní společnosti ČK a ČP  

a společnosti Davidovy hvězdy [6][24]. 

 

Obrázek 6: Logo Českého červeného kříže, zdroj: [6]. 

Za počátek celosvětového hnutí Červeného kříže je považován rok 1863, kdy na Ženevské 

konferenci zástupci z 16 evropských států přijali usnesení vyzývající k pomoci raněným  

i v době míru. Tím dali podnět k založení Mezinárodního výboru Červeného kříže, jehož znak 

přijali za logo organizace. Již na začátku byla vytyčena zásada nedotknutelnosti a neutrality 

jeho zdravotnického personálu i zařízení. Hlavním posláním celého konceptu je poskytování 

humanitární pomoci, a to především v materiální podobě. V roce 1965 bylo vyhlášeno sedm 

základních principů ČK, a to humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, 

jednota a světovost [6][9][24]. 

Dříve Československý ČK byl uznán Mezinárodním výborem ČK v roce 1919 a v roce  

1920 Mezinárodní federací ČK a ČP. Po rozdělení Československa byl Český ČK přijat 

oběma organizacemi v roce 1993 [6][9][24]. 
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Český ČK je ze zákona národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního  

práva – humanitárním občanským sdružením působícím v oblasti humanitární, sociální, 

zdravotní a zdravotně-výchovné. Základem poskytování jeho služeb je zachování si 

národnostní, rasové, náboženské, třídní a politické neutrality, což má zakotveno ve svých 

stanovách [6][9][24]. 

Stejně jako předchozí organizace se zaměřuje na poskytování všech forem pomoci  

a disponuje určitým množstvím materiálu humanitární pomoci, uloženým ve skladech ČČK.  

Od roku 2002 ustanovuje Humanitární jednotky ČČK [17][37]. 

6.3 Slezská diakonie 

Slezská diakonie (Obrázek 7) v roce 1990 navázala na charitativní činnosti Slezské církve 

evangelické augsburského vyznání a začala poskytovat služby především v oblasti sociální 

pomoci lidem v nouzi na území Moravskoslezského kraje. V následujících letech rozšířila 

svou působnost i do dalších dvou krajů – Jihomoravský a Olomoucký kraj. Patří 

k významným celorepublikovým neziskovým organizacím ovlivňující dění v sociální sféře 

[19]. 

 

 

Obrázek 7: Logo Slezské diakonie, zdroj: [19]. 

Pro poskytování humanitární pomoci má organizace připraveny Plány akceschopnosti  

pro jednotlivá území kraje, kde je veden podrobný přehled sil a prostředků, kterými může 

disponovat. Poskytované služby dle cílové skupiny: 

• osoby se zdravotním handicapem, 

• osoby bez domova a v obtížné životní situaci, 

• senioři, 

• další cílové skupiny sociálně potřebné, například práce se sociálně vyloučenými 

rodinami [19][39]. 

6.4 Armáda spásy 

Práce Armády spásy (Obrázek 8), založené 1865 v Anglii, byla původně známá jako Misie 

východního Londýna nebo Křesťanská misie. Toto hnutí si osvojilo vojenský způsob 
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organizace, uniformy i terminologii. Původně šlo o křesťanské hnutí, později se duchovní 

práce rozšířila o pomoc sociální a to zejména pro bezdomovce a lidi na okraji společnosti [4]. 

 

 

Obrázek 8: Logo Armády spásy, zdroj: [4]. 

V Československu zahájila svou činnost v roce 1919 a jako občanské sdružení byla 

registrována MV ČR v roce 1990 [4]. 

Mezi další sociální aktivity patří péče o staré a nemocné občany, matky s dětmi, děti a mládež 

a další pomoc podle potřeb [4][40][41]. 

6.5 Diecézní charita ostravsko-opavská 

Diecézní charita ostravsko-opavská (Obrázek 9) je jedním z devíti členů Charity ČR a tvoří ji 

17 oblastních charit. Jako nestátní nevládní organizace byla zřízena v roce 1997 a mezi její 

hlavní činnosti patří poskytování zdravotní a sociální pomoci potřebným [7]. 

 

 

Obrázek 9: Logo Diecézní charity ostravsko-opavské, zdroj: [7]. 

Mezi další činnosti, které jsou charitou provozovány, patří pomoc cizincům v nouzi, chráněné 

dílny, humanitární pomoc a sklady oblečení [7]. 

V roce 2005 vzniklo Středisko humanitární pomoci, které se zaměřuje jednak na pomoc 

v zahraničí, ale i tuzemskou pomoc, a to zejména při odstraňování následků povodní [7]. 

6.6 Diakonie Českobratrské církve evangelické 

Diakonie Českobratrské církve evangelické (Obrázek 10) byla založena v roce 1989  

a navázala tak na činnost České Diakonie, která působila v letech 1903–1952 [10].  
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Jedná se o další z neziskových organizací poskytující zejména sociální pomoc osobám, které 

se ocitly v nepříznivé životní situaci. Hlavní oblast působení je od ranné péče až po pomoc 

umírajícím [10]. 

 

Obrázek 10: Logo Diakonie Českobratrské církve evangelické, zdroj: [10]. 

Další z činností Diakonie je pomoc při mimořádných událostech na území ČR, například  

při rozsáhlých povodních v roce 2010. Pro tyto účely bylo roce 2011 nově zřízeno Středisko 

humanitární a rozvojové pomoci, které má v této oblasti za úkol: 

• organizování, zajišťování a poskytování humanitární pomoci v ČR i v zahraničí, 

• zahraniční rozvojovou činnost a osvětu,  

• spolupráci s ostatními organizacemi [10][11]. 

6.7 Poskytované služby 

Práce většiny humanitárních organizací je úzce spojena s duchovní činností, protože právě 

církví bývají zřizovány. Proto jsou zaměřeny zejména na poskytování poradní, sociální, 

výchovné a duchovní pomoci. Velkou výjimku zde tvoří Červený kříž, který jako takový si 

zachovává náboženskou neutralitu.  

Pro poskytování humanitární činnosti v plném rozsahu (od finanční přes poradenskou, 

dobrovolnickou až po materiální pomoc), která přesahuje běžnou charitativní činnost, řada 

z těchto organizací v posledních letech zřídila nová pracoviště (oddělení) zabývající se 

výhradně poskytováním humanitární pomoci jako takové (v případě, že tato organizace není 

za tímto účelem primárně zřízena – Červený kříž, ADRA). 

Humanitární práce těchto organizací sestává z organizování dobrovolníků v terénu, již 

zmíněného poskytování poradní, sociální, zdravotní a duchovní pomoci, zajišťování 

finančních prostředků, které jsou získávány především z veřejných sbírek, zabezpečení 

materiální pomoci a v případě potřeby zajištění náhradního ubytování a stravování. 

Pokud jde o humanitární materiál jako takový, není jeho skladování bráno za prioritu.  

Ve většině případů se jedná o sklady obnošeného oblečení, které ovšem není primárně určeno 

pro humanitární potřeby, ale celkově pro veškerou charitativní činnost. Na základě zkušeností 
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z předešlých let však řada z těchto organizací disponuje určitým množstvím vysoušečů  

a protipovodňových pytlů. Další materiál, jako jsou například pracovní prostředky, 

desinfekce, deky a podobně, je uchováván, ale v takovém množství, které by v případě vzniku 

mimořádné události nebo krizové situace nepokrylo vzniklou poptávku. Komodity podléhající 

době spotřeby, jako jsou potraviny a balená pitná voda, nebývají většinou skladovány vůbec. 

Zabezpečení tohoto materiálu je totiž řešeno operativně, až při vzniku situace, která si jeho 

potřebu žádá. V praxi to znamená, že organizace koordinují nabídku a poptávku. Pokud 

nabídka není dostačující, sami oslovují možné dárce. Pro tuto činnost je velmi důležitá 

koordinace všech zainteresovaných složek. 

Humanitární organizace se staly silným článkem při poskytování pomoci obětem 

mimořádných událostí nebo krizových situací a společně s dárci a složkami IZS se ve velké 

míře podílejí na zkvalitnění životních podmínek postižených osob. 

6.8 Vybrané právní předpisy související s činností HO 

Na provoz humanitárních organizací se vztahuje celá řadu právních předpisů. Následuje výpis 

nejdůležitějších z nich: 

• Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže  

a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví  

a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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7 KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK V MSK 

Jak již bylo zmíněno, na poskytování humanitární pomoci se podílí celá řada subjektů 

(Obrázek 11) a mezi ty hlavní patří složky HZS ČR a humanitární organizace (ve většině 

případů se jedná o nevládní a neziskové organizace a svou charakteristikou jsou zahrnuty  

do kategorie právnických osob). Jejich úkolem je nakládat nejen s vlastním silami a 

prostředky, ale zároveň co nejúčelněji zpracovat a využít pomoc z dalších zdrojů, kterými 

jsou například soukromí dárci. 

 

 

Obrázek 11: Schéma subjektů poskytujících humanitární pomoc, zdroj: vlastní. 

Zkoordinovat tuto činnost při zdolávání mimořádných událostí a krizových situací patří 

k hlavním úkolům Bezpečnostní rady každého kraje. V Moravskoslezském kraji proto byla 

pro zefektivnění této součinnosti vytvořena Pracovní skupina pro koordinaci poskytování 

humanitární pomoci (Obrázek 12). 

7.1 Pracovní skupina pro koordinaci poskytování HP 

Jedním z největších problémů při poskytování humanitární pomoci je kvalitní rozdělení sil  

a prostředků tak, aby nedocházelo k nadbytku na jedné straně a nedostatku na straně druhé 

[15]. 

Pracovní skupina pro koordinaci poskytování humanitární pomoci je externí skupina Odborné 

skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva, která koordinuje využívání finančních 

a materiálních zdrojů při činnostech souvisejících s ochranou obyvatelstva [15]. 

Skupina KHP je složena z vedoucího, kterým je pracovník skupiny TO, a šesti členů, 

externích odborníků, kterými jsou zástupci vybraných humanitárních organizací působících 

na území Moravskoslezského kraje. Těmito partnerskými organizacemi jsou: 

• Slezská Diakonie; 
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• Český červený kříž, Oblastní spolek Ostrava; 

• Dobrovolnické centrum ADRA, Ostrava; 

• Diecézní charita ostravsko-opavská; 

• Diakonie českobratrské církve evangelické; 

• Armáda spásy [15]. 

Tato skupina je svolána a aktivována pro řešení mimořádné události nebo krizové situace 

Krizovým štábem kraje, popřípadě Krizovým štábem obce s rozšířenou působností, který  

o její podporu zažádá u odboru Ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK [15]. 

 

 

Obrázek 12: Schéma jednotlivých částí Krizového štábu kraje, zdroj: [15], samostatně upraveno. 

Náplň práce skupiny KHP: 

• Průběžně získávat a zpracovávat informace o vývoji situace. 

• Analyzovat potřebné síly a prostředky ke zdolání dané situace a následně rozdělit 

úkoly a oblasti působnosti zainteresovaných subjektů podle jejich způsobilosti tuto 

pomoc co nejlépe zabezpečit. 
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• Mapovat sociálně potřebné skupiny. 

• Organizovat a koordinovat dobrovolníky a sbírky. 

• Vést evidence nabídek a poptávek jednotlivých forem humanitární pomoci 

(poradenská, psycho-sociální, finanční, materiální atd.) a volných kapacit například 

pro ubytování a stravování. 

• Komunikovat mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, včetně komunikace  

s organizacemi, které nemají v KHP své zastoupení (velmi zainteresovanou organizací 

je Člověk v tísni) [15][37][39]. 

Pro zvýšení připravenosti skupiny KHP je nezbytná pravidelná aktualizace údajů a společné 

pracovní schůzky a nácviky, kde může dojít k předání nových zkušeností a podnětů  

pro zkvalitnění její činnosti, popř. k eliminaci případných nedostatků [15]. 
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8 PŘÍJEMCE HUMANITÁRNÍ POMOCI 

Pro získání komplexního přehledu o dané problematice je nezbytné zmapovat poskytování 

humanitární pomoci rovněž z pohledu jejího příjemce. Tak jako poskytovatelé pomoci mohou 

být různé subjekty, viz kapitola 7 (Obrázek 11), stejně je tomu i v případě jejího přijímání. 

Zjednodušeně můžeme vzniklou situaci okomentovat tak, že se jedná o výměnu předchozích 

pozic (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Schéma subjektů přijímajících humanitární pomoc, zdroj: vlastní. 

Ve většině případů se však jedná o osoby (jednotlivce nebo skupiny osob, například rodiny), 

které se z určitého důvodu dostaly do tíživé životní situace a poskytnutím pomoci jim může 

být umožněn návrat do běžného života nebo zlepšení životních podmínek. 

První významnou porevoluční mimořádnou událostí byly bezesporu povodně v roce 1997, 

které sužovaly bezmála třetinu republiky, a to převážně území Moravy a Slezska. Jednalo se  

o jedny z nejničivějších povodní novodobé historie a to vše probíhalo v období, kdy ještě 

nebyl aktivován integrovaný záchranný systém, součinnost jeho složek nebyla na takové 

úrovni jako dnes a struktura zdolávání, koordinace a jednotlivých postupů ještě nebyla plně 

vyvinuta. Zároveň můžeme konstatovat, že informovanost, erudovanost a připravenost 

obyvatelstva nebyla na takové úrovni, jako je tomu nyní – určitý podíl na této skutečnosti 

můžeme přisoudit vývoji informačních technologií a medializaci této problematiky,  

ale bezesporu i zkušenostem, které byly při řešení této situace získány. Z pohledu humanitární 

pomoci můžeme toto období, ve kterém počet humanitárních organizací nebyl tak vysoký 

jako je tomu nyní, označit za kulminaci lidské solidarity. Jako příklad lze uvést situaci v jedné 

z nejvíce zasažených oblastí na Ostravsku, městského obvodu Ostrava – Nová Ves, jehož 

území bylo prakticky celé zatopené vodou. Na záchranných a likvidačních pracích se podílely 

nejen složky současného IZS z širokého okolí, ale i řada dobrovolníků a dárců. Pomoc 

přicházela v rozličných formách. Od poskytnutí materiálu, potravin, pitné vody, ošacení  
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přes finanční, osobní nebo organizační pomoc až po podporu v organizačních záležitostech 

[42]. 

Jedná se o významný mezník, který vedl k řadě legislativních a organizačních změn v oblasti 

ochrany obyvatelstva a jeho přípravy na mimořádné události a krizové situace. 

8.1 Cesta od poskytovatele k příjemci 

Existuje mnoho způsobů, jak se nezbytná pomoc dostává až ke koncovému prvku. Někdy 

může být humanitární pomoc směřována přímo od dárce k příjemci, ve většině případů však 

pomoc prochází celou řadou koordinačních procesů, které probíhají v rámci dalších 

zainteresovaných subjektů (Obrázek 14). 

 

 

Obrázek 14: Schéma znázorňující zprostředkování humanitární pomoci, zdroj: vlastní. 

Mezi nejvýznamnější koordinátory těchto procesů patří Hasičský záchranný sbor ČR  

a humanitární organizace. Uvnitř obou těchto systémů dochází k přerozdělování informací, 
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pravomocí, sil a prostředků mezi jejich jednotlivé subjekty, a to na základě analýzy dané 

situace (1). Dochází zde k nakládání se zdroji vlastními i následně získanými. 

Stejné procesy, které jsou prováděny uvnitř těchto dvou subjektů, jsou nezbytné i v rámci 

jejich vzájemné spolupráce (2). Důležité je zajistit koordinaci pomoci v poškozených územích 

(3,4). Základním principem je získat přehled o dané situaci a žádané pomoci a následně se 

snažit v rámci svých možností a kompetencí co nejlépe vyhovět. Významným prvkem 

v tomto systému jsou dárci a dobrovolníci. Ti mohou své služby poskytnout buďto přímo na 

poškozeném území (5), nebo zprostředkovaně (6). Princip této činnosti je stejný jako 

v předchozím případě. Svou pomoc poskytují buďto na základě výzev, nebo z vlastní 

iniciativy. V rámci poškozeného území může docházet ještě k přerozdělení pomoci na úrovni 

veřejné správy (7). Pro tyto účely bývá často zřizováno středisko humanitární pomoci. 

Pokud bychom chtěli celé schéma co nejvíce zjednodušit, řekli bychom, že šipky směřující 

nahoru označují jednotlivé žádosti a šipky směřující dolů poskytovanou pomoc.  

Zároveň je třeba zmínit, že tak, jako v jednotlivých systémech probíhá přerozdělování 

materiálu mezi jednotlivé subjekty, je tomu i v případě zasažených oblastí. I v tomhle případě 

existuje vysoká míra solidarity, a pokud se stane, že jedno postižené území má nadbytek 

potřebného materiálu a jiné území ho má nedostatek, dochází zde ke vzájemné výpomoci. 

Čím dokonalejší bude režim přerozdělování prostředků v rámci celého systému, tím 

efektivnější bude poskytování humanitární pomoci.  
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9 ZHODNOCENÍ MÍRY POTŘEBY 

Na základě získaných informací ze všech proběhlých konzultací a odborných textů lze 

potřebu jednotlivých komodit humanitárního materiálu rozdělit do tří základních fází, které 

vycházejí z průběhu mimořádné události: 

1. fáze: největší zájem je o prostředky k likvidaci nejmarkantnějších následků a škod  

a k zamezení dalšího nežádoucího působení. Jedná se zejména o protipovodňové pytle, 

čerpadla, lopaty a smetáky. 

2. fáze: dochází zde ke snaze o obnovu poškozeného území. Přicházejí na řadu čisticí  

a desinfekční prostředky, hadry, drobné nářadí, pytle na odpadky. 

3. fáze: poškozené území se připravuje na návrat k běžnému způsobu života, největší 

zájem bývá o vysoušeče. 

Komodity, jako voda, potraviny, zdravotní materiál, oděvy a obuv jsou většinou poskytovány 

v průběhu všech tří fází.  

Samozřejmě průběh řešení a vypořádání se s povodňovou situací je značně ovlivněn 

různorodými okolnostmi, jako je typ, rozsah a doba trvání povodní, velikost poškozeného 

území, typ zástavby nebo počasí. Tohle vše lze označit za náhodné veličiny, které se mohou 

případ od případu značně lišit. 

Pokud chceme zhodnotit určitou míru potřeby jednotlivých komodit zvlášť, je třeba vycházet 

z nějakých dat. Jednou z možností by bylo zanalyzovat data zaznamenávající přísun 

jednotlivého materiálu a jeho množství na dané území. Avšak v tomhle případě narážíme  

na řadu faktorů, které tenhle postup značně komplikují.  

Vedení evidence příjmu a výdeje nepatří za daných okolností k základním prioritám  

a dodatečné vytvoření tohoto seznamu je nereálné. Pokud už dochází k nějaké evidenci, 

obvykle se jedná o neucelené dokumenty, jakési poznámky na papírech, není zde vytvořen 

jednotný systém. V určité míře by se dalo vycházet z podepsaných dodejních dokladů  

o převzetí materiálu. Tyhle doklady ovšem většinou vyžadují pouze firmy, aby v případě 

jejich následné inventarizace zboží nedošlo k účetním nesrovnalostem. Nutno si rovněž 

uvědomit, že na postiženém území operuje celá řada pomocných složek a abychom získali 

přehled s dostatečnou výpovědní hodnotou, muselo by dojít ke zmapování všech subjektů  

a vypracování jednotné metodiky evidence vydaného materiálu, se kterou by byly všechny 

složky poskytující pomoc předem seznámeny. 
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Avšak i přes všechny výše vyjmenované skutečnosti byla v rámci předložené práce snaha 

zmapovat tuhle míru potřeby a pro tento proces byla zvolena dotazníková metoda.   

9.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník je určen osobám, které byly v minulosti konfrontovány s následky povodní  

o velkém rozsahu a během provádění záchranných a likvidačních prací se staly příjemci 

humanitární pomoci. 

Pokud je použita dotazníková metoda, je potřeba co nejvíce eliminovat subjektivní pohled 

osob, které se na tvorbě jeho vypovídající hodnoty podílejí. K docílení co největší objektivity 

proto byla přijata tato opatření:  

• Struktura dotazníku byla řádně konzultována na úrovni sociologické (základní 

pravidla pro dotazníkovou formu analýzy) a na úrovni obsahové (dílčí konzultace 

v organizacích poskytujících humanitární pomoc). 

• Dotazníkové šetření nebylo provedeno pouze na jednom místě, kde se konaly 

povodně, ale na dvou odlišných územích, která se v předešlých letech potýkala 

s povodněmi velkého rozsahu.  

• Vyplňující osoby byly vybírány tak, aby došlo k rovnoměrnému generovému  

a věkovému zastoupení, přičemž osoby musely být starší 18 let s dovršením 

uvedeného věku nejpozději v den příjmu humanitární pomoci. 

• Byl zvolen dostatečný rozsah, počet dotazníků. V tomto případě se jednalo o celkový 

počet 210 kusů (105 z každého území). 

• Pro určitou kontrolu byli s obdobným dotazníkem konfrontováni i zástupci 

humanitárních organizací a výsledky byly následně srovnány. 

Před sestavováním byla položena vědecká otázka, k jakým cílům je dotazník předurčen,  

a na tomto základě byl strukturován. Cílem této metody bylo zhodnotit míru potřeby čtyř 

forem humanitární pomoci a jednotlivých komodit pomoci materiální. 

Při jeho sestavování bylo rovněž vycházeno z předešlých konzultací se zástupci poškozených 

obcí a humanitárních organizací.  

9.2 Metodika sběru dat 

Dotazník pro postižené obyvatele byl distribuován na dvou lokalitách Moravskoslezského 

kraje. Distribuce byla předem konzultována na obecní úrovni, byly poskytnuty základní 
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informace o cíli sběru dat, způsobu vyplnění dotazníku a jeho vyhodnocení. Oslovování osob 

na jednotlivých územích probíhalo až po informování a následném souhlasu tamějších úřadů. 

V daných místech pak byl dotazník předkládán obyvatelům individuálně v souladu 

s uvedenými podmínkami (obyvatelé přijímající humanitární pomoc, věk nad 18 let, 

genderové a věkové rovnoměrné rozložení). Respondenti vyplňovali dotazník anonymně, 

vždy po předcházející instruktáži o charakteru dotazníkového šetření. V případě,  

že při vyplňování vznikly nějaké nejasnosti, byla podaná patřičná vysvětlení, popřípadě byla 

daná problematika více rozvedena. 

Z oslovených 236 osob (předán dotazník k vyplnění) 26 lidí odmítlo požadované informace 

uvést nebo vyplněný dotazník nevrátilo. 

Šetření bylo prováděno v období březen–duben 2012 v celkem 11 osobních návštěvách 

zájmových lokalit. Anketa byla většinou prováděna ve dnech pracovního volna  

nebo v odpoledních hodinách pracovních dnů tak, aby byla zajištěna co nejširší databáze 

respondentů. 

První vybranou lokalitou se staly obce na Novojičínsku, které se již několikrát musely potýkat 

a vypořádávat s následky nadměrného zvyšování vodní hladiny. V období červen–červenec 

2009 patřilo toto území mezi povodní nejhůře postiženou oblast v ČR. Jedná se o tři nejvíce 

zasažené obce, a to Životice u Nového Jičína, Jeseník nad Odrou a Kunín [44][45][46]. 

Druhým územím pro tento průzkum bylo město Bohumín, které se v minulosti již několikrát 

muselo potýkat se enormním zvyšováním hladiny vod. Naposledy se město muselo vypořádat 

s povodní v roce 2010, kdy zvyšování hladin řek vedlo k zatopení šesti ze sedmi městských 

částí. Velká voda tehdy sužovala i Ostravsko, Karvinsko, oblast Valašského Meziříčí a další 

části republiky přibližně v období od května do června toho roku [43]. 

Dotazník byl rovněž předložen s upravenými otázkami i zástupcům poskytovatelů 

humanitární pomoci v daných lokalitách. Celkem bylo rozdáno 22 dotazníků a jejich 

návratnost byla 100%. Šetření v organizacích poskytující humanitární pomoc bylo prováděno 

v období březen–duben 2012 v celkem 4 osobních návštěvách a prostřednictvím e-mailové 

korespondence. 
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9.3 Struktura dotazníku pro příjemce 

Dotazník se skládá ze dvou částí. 

V první části měli dotazování seřadit 4 vyjmenované formy humanitární pomoci dle míry 

jejich potřeby. Jednalo se o: 

• osobní pomoc,  

• materiální pomoc,  

• finanční pomoc, 

• poradenskou pomoc. 

Jednotlivé formy pomoci již byly definovány v úvodu této práce, v kapitole 4. 

V druhé části se jednalo o hodnocení jednotlivých komodit z oblasti humanitárního materiálu, 

které byly rozděleny na: 

• Čisticí prostředky převážně pro potřeby desinfekce a očištění zasaženého materiálu. 

Lze zde ale zařadit i další chemické prostředky například pro dezinsekci a deratizaci. 

• Potraviny, zejména základní suroviny a konzervy pro osobní potřebu nebo zajištění 

stravování. 

• Pitná voda, nejlépe balená, popřípadě další vhodné nápoje. 

• Jídelní potřeby, nejlépe na jednorázové použití. 

• Spotřební technika (přímotopy, vařiče).  

• Spacáky, deky a další podobný ubytovací materiál (nafukovací matrace 

s příslušenstvím). 

• Oděvy a obuv pro pracovní i běžné využití včetně gumových holínek. 

• Hygienické potřeby (zubní kartáček a pasta, mýdlo, toaletní papír). Lze zde zařadit  

i dětské pleny. 

• Úklidové potřeby (smetáky, lopaty, odpadkové pytle, ochranné roušky, pracovní 

rukavice, drobné nářadí). 

• Technika na zvládání záchranných a likvidačních prací (vysoušeče, čerpadla, 

motorové pily). Jsou zde zařazeny i protipovodňové pytle. 

• Zdravotní materiál obsahující základní léčiva, náplasti a desinfekce pro předlékařské 

ošetření nebo ošetření nevyžadující lékařskou asistenci. 
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K hodnocení obou částí byla stanovena číselná stupnice 1 – číslo vypovídající o celkovém 

počtu uvedených subjektů, přičemž číslo 1 má nejvyšší hodnotu (označuje nejdůležitější 

subjekt). 

Celý dotazník je uveden v Příloze č. 4 

9.4 Evaluace dotazníků pro příjemce 

Po ukončení práce v terénu vybraných území a opatření potřebného množství materiálu byly 

získané informace zpracovány a vyhodnoceny.  

V první etapě evaluace byl vypočítán poměr zastoupení mužů a žen, kteří se zúčastnili tohoto 

dotazníkového šetření. Z celkového počtu 236 oslovených osob odevzdalo vyplněný dotazník 

210 respondentů, z toho bylo 109 žen a 101 mužů (Obrázek 15). Procentuální úspěšnost 

návratnosti dotazníků je 88,98 %. 

ženy
52%

muži
48%

 

Obrázek 15: Graf  znázorňující procentuální zastoupení mužů a žen v evaluaci, zdroj: vlastní. 

V druhé etapě došlo k samotnému vyhodnocení monitoringu. Zde byla využita statistická 

metoda sčítání četností jednotlivých odpovědí, které byly zaznamenány do připravených 

tabulek. Při hodnocení obou částí dotazníku bylo postupováno stejně. Nejprve byly 

vyhodnoceny údaje z vybraných území zvlášť a vzájemně porovnány, protože humanitární 

potřeby v případě každé povodně se mohou lišit. Následně byly hodnoty sečteny pro získání 

komplexního výstupu. Pro lepší optické vyjádření zapsaných hodnot byly tabulky doplněny 

barevnou škálou vyjadřující četnost jednotlivých odpovědí. 

VYHODNOCENÍ PRVNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKŮ: 

Výsledky evaluace této části dotazníků dopadla na obou územích téměř identicky (Tabulka 2). 

Z tabulky je zřejmé, že více než polovina účastníků označila jako nejvyšší prioritu 

zabezpečení materiálními prostředky. Tento výsledek lze přisoudit skutečnosti, že zajistit svůj 

majetek, život a zdraví patří k prvenství na žebříčku lidských hodnot a je snaha tak učinit v co 
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nejkratším časovém úseku bez zbytečných prodlev. Navíc individuální obstarávání 

potřebného materiálu pro vykonávání těchto prací může být danou situací značně 

komplikováno.   

Míru potřeby finanční a osobní pomoci lze hodnotit za sobě rovnocenné.  

Tabulka 2: Četnosti odpovědí první části dotazníku pro příjemce - rozděleno podle území, zdroj: vlastní. 

 NOVOJIČÍNSKO BOHUMÍN 

Počet dotazníků 2 x 105 1 2 3 4 1 2 3 4 

OSOBNÍ POMOC 19 37 45 4 16 39 42 8 

MATERIÁLNÍ POMOC 73 28 3 1 67 22 14 2 

PORADENSKÁ POMOC 1 5 10 89 5 7 15 78 

FINANČNÍ POMOC 12 35 47 11 17 37 34 17 

min max 

 

Poradenská pomoc vyšla v obou případech jako nejméně preferována, dokonce ze všech čtyř 

oblastí je zde postoj účastníků nejpatrnější. Jedním z důvodů může být silná individualita 

v jejím vyžadování, protože na rozdíl od ostatních forem pomoci, tahle není vyhledávána 

všemi poškozenými. 

Po sečtení dat z obou území byly získány hodnoty, z nichž jsou výše uvedené výstupy 

hodnocení ještě patrnější (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Četnosti odpovědí první části dotazníku pro příjemce – souhrnně, zdroj: vlastní. 

Počet dotazníků: 210 1 2 3 4 

OSOBNÍ POMOC 35 76 87 12 

MATERIÁLNÍ POMOC 140 50 17 3 

PORADENSKÁ POMOC 6 12 25 167 

FINANČNÍ POMOC 29 72 81 28 

min max 

 

Tuto skutečnost si lze ověřit i matematickým výpočtem průměrných aritmetických hodnot  

pro všechny čtyři formy pomoci (Tabulka 4). 
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Tabulka 4: Aritmetické průměry jednotlivých hodnot z první části dotazníku, zdroj: vlastní. 

 NOVOJIČÍNSKO BOHUMÍN SOUHRNNĚ 

OSOBNÍ POMOC 2,3238 2,4000 2,3619 

MATERIÁLNÍ POMOC 1,3524 1,5333 1,4429 

PORADENSKÁ POMOC 3,7810 3,5810 3,6810 

FINANČNÍ POMOC 2,5429 2,4857 2,5143 
 

Po porovnání výsledků této části dotazníků s poznatky zainteresovaných konzultantů lze 

konstatovat, že se výsledky ve velké míře shodují. Ač se laikovi, který se nikdy nedostal  

do podobné situace, může zdát, že postižené osoby budou upřednostňovat finanční pomoc, 

opak je pravdou. Finanční zdroje jsou bezpochyby důležité pro refundaci spojenou s obnovou 

ztracených hodnot, avšak již dle výše zmiňovaných důvodů je v prvotní fázi upřednostňovaná 

přímá materiální pomoc.  

 

VYHODNOCENÍ DRUHÉ ČÁSTI DOTAZNÍKŮ: 

Při této evaluaci bylo na začátku postupováno stejně jako v části první, tedy že jednotlivé 

četnosti byly zaznamenány do tabulek a vybarveny barevnou škálou (Tabulka 5, Tabulka 6).  

Tabulka 5: Četnosti odpovědí druhé části dotazníku pro příjemce – Novojičínsko, zdroj: vlastní. 

Počet dotazníků: 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ČISTICÍ PROSTŘEDKY 31 32 28 9 4 1      

POTRAVINY    6 27 29 22 17 4   

PITNÁ VODA 27 31 30 15 2       

JÍDELNÍ POTŘEBY      1  2 12 33 57 

SPOTŘEBNÍ TECHNIKA       2 20 33 26 24 

SPACÁKY, DEKY    10  22 17 18 15 5 18 

ODĚVY A OBUV  4 2 20 34 26 17 2    

HYGIENICKÉ POTŘEBY 8 7 13 32 28 14 3     

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 37 30 32 5  1      

TECHNIKA 2 1  3 10 11 33 19 10 16  

ZDRAVOTNÍ MATERIÁL    5   11 27 31 25 6 

min max 
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Tabulka 6: Četnosti odpovědí druhé části dotazníku pro příjemce – Bohumín, zdroj: vlastní. 

Počet dotazníků: 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ČISTICÍ PROSTŘEDKY 14 19 33 17 19 1 2     

POTRAVINY   1  4 15 11 29 34 10 1 

PITNÁ VODA 38 30 27 5 5       

JÍDELNÍ POTŘEBY      1  2 8 42 52 

SPOTŘEBNÍ TECHNIKA      17 25 9 13 21 20 

SPACÁKY, DEKY    27 18 22 21 3 14   

ODĚVY A OBUV      28 14 44 10 4 5 

HYGIENICKÉ POTŘEBY 8 19 23 21 28 4  2    

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 45 32 21 6  1      

TECHNIKA  5  29 31 16 17 2 5   

ZDRAVOTNÍ MATERIÁL       15 14 21 28 27 

min max 

 

Na první pohled lze pořadí jednotlivých komodit snadno vyčíst z již uvedených tabulek, avšak 

pro kontrolu, stejně jako v první části dotazníku, bude provedeno seřazení dle vypočteného 

aritmetického průměru. Po tomto výpočtu lze uspořádat jednotlivý materiál podle míry 

potřeby v odlišných monitorovaných územích (Tabulka 7).  

Tabulka 7: Seřazení komodit podle aritmetického průměru – rozděleno podle území, zdroj: vlastní. 

 NOVOJÍČÍNSKO BOHUMÍN  

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY  

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PITNÁ VODA  

PITNÁ VODA ČISTICÍ PROSTŘEDKY  

HYGIENICKÉ POTŘEBY HYGIENICKÉ POTŘEBY  

ODĚVY A OBUV  TECHNIKA  

POTRAVINY  SPACÁKY, DEKY  

TECHNIKA ODĚVY A OBUV  

SPACÁKY, DEKY  POTRAVINY  

ZDRAVOTNÍ MATERIÁL SPOTŘEBNÍ TECHNIKA  

SPOTŘEBNÍ TECHNIKA ZDRAVOTNÍ MATERIÁL  
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Již z prvních tabulek je více než patrné, že se výsledky budou opět velmi podobat, což je 

potvrzeno i předešlou tabulkou. 

Pokud chceme vzájemně porovnávat jednotlivé kategorie materiálu a určit tak jejich míru 

potřeby, není vhodné pro to stanovit pevnou stupnici 1–11, podle které bychom určili jejich 

pořadí, protože rozdíly mezi jednotlivým umístěním mohou být minimální. Z tohoto důvodu 

byly potřeby rozděleny pouze do tří základních kategorií:  

• primární, 

• sekundární, 

• terciární.  

Po tomhle rozdělení můžeme stanovit, že jednoznačnou prioritou pro postižené osoby jsou 

úklidové potřeby, pitná voda, čisticí prostředky a hygienické potřeby. Naopak za nejméně 

důležité byly jednoznačně a asi i největší razantností označeny jídelní potřeby, dále spotřební 

technika a zdravotní materiál. Zbylé čtyři komodity, které se v obou případech vyskytovaly  

a v určitém pořadí měnily v sekundární kategorii, se vystřídaly v pevně daném sledu. Šlo  

o prohození dvojic: 

• oděvy, obuv + potraviny, 

• technika + spacáky, deky. 

Tohle zjištění opět odpovídá výsledkům uskutečněných konzultací. Zde hraje velkou roli fakt, 

že každá povodeň může mít jiný charakter a jiný průběh. Důležitým faktorem je i typ 

zástavby, ve kterém se monitorovaná území značně liší. Na rozdíl od Bohumína docházelo 

v případě obcí na Novojiičínsku s nízkou zástavbou ve velké míře k fatálním následkům 

povodní, kdy mnoho domácností během okamžiků přišly o celý majetek. Proto zde byla 

častěji než v druhém případě poskytována základní pomoc, jako je ošacení a zajištění stravy.  

V této části evaluace není potřeba dodělávat souhrnnou tabulku se sečtenými a vypočtenými 

hodnotami z obou území, protože struktura míry hodnoty je více než patrná.  

9.5 Struktura dotazníku pro poskytovatele humanitární 

pomoci 

Druhý z použitých dotazníků byl určen pracovníkům humanitárních organizací, jakožto 

poskytovatelům humanitární pomoci. Dotazník sám o sobě nemá velkou vypovídající 

hodnotu, protože jeho rozsah není až tak velký, aby se zamezilo subjektivnímu postoji 

jednotlivých respondentů. Zde jsme totiž limitováni počtem pracovníků z dané oblasti, kteří 
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jsou kompetentní na otázky odpovídat. Jeho vypracování a vyhodnocení má spíše kontrolní 

charakter, avšak může sloužit i k porovnání závěrů. Monitoringu se účastnili 

zaměstnanci organizací z Pracovní skupiny pro koordinaci poskytování humanitární pomoci  

a zaměstnanci organizace Člověk v tísni, která s nimi úzce spolupracuje. 

Struktura dotazníku byla hodně podobná jako v prvním případě, avšak byla doplněna o třetí 

část. Ta se týkala výčtu a ohodnocení mimořádných událostí, na kterých se humanitární 

organizace svou pomocí nejčastěji podílejí. Byly vybrány následující události: 

• požár, 

• povodně velkého rozsahu, 

• povodně malého rozsahu, 

• vichřice, 

• silné mrazy, 

• sesuvy půdy, 

• sněhová kalamita, 

• větší průmyslové havárie, 

• velká dopravní nehoda. 

Nutno podotknout, že se nejedná o plný výčet všech mimořádných událostí, se kterými se 

můžeme na území České republiky setkat. Avšak uvedení širšího rozsahu této části by bylo 

zbytečné a zavádějící, logickým uvážením byly vybrány ty nejpravděpodobnější. 

Celý dotazník je uveden v Příloze č. 5. 

Důvodem tohoto doplnění o novou část bylo ověření veřejně známého faktu, že poskytování 

humanitární pomoci je na území České republiky úzce spojeno právě s povodněmi, které zde 

svou četností a rozsahem mají své prvenství. Zároveň lze takto dokázat, že zaměření této 

práce na poskytování pomoci právě při povodních bylo oprávněné. 

9.6 Evaluace dotazníku pro poskytovatele 

Metodika vyhodnocení dotazníku pro poskytovatele byla stejná jako v případě dotazníku  

pro příjemce. Akorát u třetí části byla přidána eventualita označit danou událost křížkem, 

z čehož vyplývalo, že se humanitární pomoc v tomto případě (běžně) neposkytuje. 
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VYHODNOCENÍ PRVNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKŮ A SROVNÁNÍ: 

Pokud porovnáme získané hodnoty (Tabulka 8) s výsledky z předchozího dotazníku, můžeme 

konstatovat, že se ve velké míře shodují. Rovněž zde majoritní postavení zaujímá forma 

materiální pomoci, a naopak poradenská pomoc byla označena za nejméně využívanou. 

Tabulka 8: Četnosti odpovědí první části dotazníku pro poskytovatele, zdroj: vlastní. 

Počet dotazníků: 22 1 2 3 4 

OSOBNÍ POMOC 4 7 5 6 

MATERIÁLNÍ POMOC 11 5 5 1 

PORADENSKÁ POMOC 1 4 8 9 

FINANČNÍ POMOC 6 6 4 6 

min max 

        

VYHODNOCENÍ DRUHÉ ČÁSTI DOTAZNÍKŮ A SROVNÁNÍ: 

V tomto případě byly rovněž získané hodnoty nejprve sečteny (Tabulka 9) a poté seřazeny 

s pomocí výpočtu aritmetického průměru a získané výsledky byly následně porovnány s těmi 

předchozími (Tabulka 10). 

Tabulka 9: Četnosti odpovědí druhé části dotazníku pro poskytovatele, zdroj: vlastní. 

Počet dotazníků: 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ČISTICÍ PROSTŘEDKY 2 8 10 2               

POTRAVINY         3 3 5 7 4     

PITNÁ VODA 7 7 6 2               

JÍDELNÍ POTŘEBY               2 2 5 13 

SPOTŘEBNÍ TECHNIKA                 6 7 9 

SPACÁKY, DEKY       11 4 4 3         

ODĚVY A OBUV         7 7 5 3       

HYGIENICKÉ POTŘEBY     5 6 8 3           

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 13 7 1 1               

TECHNIKA           5 8 4 4 1   

ZDRAVOTNÍ MATERIÁL             1 6 6 9   

min max 
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Tabulka 10: Seřazení komodit podle aritmetického průměru – srovnání výsledků obou dotazníků, zdroj: 

vlastní. 

 PŘÍJEMCE POSKYTOVATEL  

ÚKLIDOVÉ POTŘEBY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY  

PITNÁ VODA PITNÁ VODA  

ČISTICÍ PROSTŘEDKY ČISTICÍ PROSTŘEDKY  

HYGIENICKÉ POTŘEBY HYGIENICKÉ POTŘEBY  

TECHNIKA  SPACÁKY, DEKY  

ODĚVY A OBUV  ODĚVY A OBUV  

SPACÁKY, DEKY POTRAVINY  

POTRAVINY  TECHNIKA  

ZDRAVOTNÍ MATERIÁL ZDRAVOTNÍ MATERIÁL  

SPOTŘEBNÍ TECHNIKA  SPOTŘEBNÍ TECHNIKA   
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Pokud se podíváme na obě posloupnosti, které vyšly z dotazníků, je patrné, že se ve větší než 

poloviční míře postoje obou subjektů shodují. Opět z posloupnosti vyplývá jednoznačné 

zařazení komodit do primární a terciární úrovně a větší variabilita kategorií v úrovni 

sekundární. 

VYHODNOCENÍ TŘETÍ ČÁSTI DOTAZNÍKŮ: 

Poslední část tohoto monitoringu byla v určitých náležitostech odlišná. Byla zde přidána 

možnost neohodnotitelnosti a zároveň výsledek této analýzy byl předem očekáván. Zároveň je 

zde výsledná hodnota nejpatrnější a proto nejsou zapotřebí další propočty (Tabulka 11). 

Z těchto výsledků je tedy více než patrné, že bylo dosaženo původně stanoveného výsledku  

a tvrzení, že poskytování humanitární pomoci na našem území je úzce spojeno převážně  

s povodněmi, bylo vzneseno právem. 
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Tabulka 11:  Četnosti odpovědí třetí části dotazníku pro poskytovatele, zdroj: vlastní. 

Počet dotazníků: 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

POŽÁR      1  1  20 

POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU 16 6         

POVODNĚ MALÉHO ROZSAHU 6 16         

VICHŘICE   3 1 1     17 

SILNÉ MRAZY   2 1     1 18 

SESUVY PŮDY   2     1  19 

SNĚHOVÁ KALAMITA   1  1 1    19 

VĚTŠÍ PRŮMYSLOVÉ HAVÁRIE       1  1 19 

VELKÁ DOPRAVNÍ NEHODA   2    1   19 

min max 

 

9.7 Shrnutí analýzy 

Z provedeného dotazníkového šetření a následného vyhodnocení obdržených dat vyplývá, že 

v případě povodňové události příjemci humanitární pomoci preferují v první fázi obnovy 

hmotnou pomoc, a to na úrovni poskytnutí základních čisticích a úklidových potřeb. V druhé 

fázi je pak postiženými obyvateli požadována pomoc v oblasti poskytnutí základních 

potravin, ošacení, obuvi, spacích potřeb. S ohledem na charakter kalamity a míry poškození 

hmotného majetku lze vidět drobné rozdíly v potřebách pomoci ze strany postiženým. 

Analýza dat postižených respondentů koresponduje se zkušenostmi organizací, které 

humanitární pomoc poskytují. Tyto jsou schopny vyhodnotit potřeby postižených dle 

charakteru živelních potřeb a dané informace pak přenášet na orgány součinné při záchraně 

obyvatel a obnově krajiny. Zjištění se opírá o výsledky šetření v humanitárních organizacích 

formou dotazníku a osobních konzultací. 
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10 SHRNUTÍ PRÁCE A NAVRŽENÍ ZMĚN 

Začátek diplomové práce je věnovaný zdokumentování systému poskytování humanitární 

pomoci na území České republiky (respektive Moravskoslezského kraje) a zapojení 

humanitárních organizací do této praxe. Na základě konzultací a získaných informací bylo 

vytvořeno a následně popsáno schéma celého tohoto uspořádání a zdokumentována cesta 

humanitární pomoci od poskytovatele až k příjemci – koncovému prvku, kterým bývá  

ve většině případů občan. 

Klíčovým faktorem je koordinace všech zainteresovaných složek. Pro tyto účely  

a zdokonalení celé soustavy byla v rámci Krizového štábu Moravskoslezského kraje 

ustanovena externí Pracovní skupina pro koordinaci poskytování humanitární pomoci. 

Členové jsou zástupci šesti vybraných organizací, působících na území MSK v oblasti 

humanitárních aktivit. Součástí práce je i stručná charakteristika těchto organizací včetně jimi 

poskytovaných služeb a povinností vyplývajících z jejich zařazení do této pracovní skupiny. 

Ze všech zjištěných informací lze konstatovat, že současná spolupráce a koordinace všech 

složek je více než efektivní. Avšak žádný systém není tak dokonalý, aby na něm nebylo co 

zlepšovat.  

Velmi důležitou roli hraje čas a vznikající prodlevy mezi vznikem určité potřeby a jejím 

poskytnutím. Dalším problémem může být chyba v komunikaci, která může zapříčinit třeba 

přebytek nebo naopak nedostatek určitého materiálu na jednom místě. V současné době je 

vyvíjeno úsilí na odstranění těchto nežádoucích jevů. Jako jeden z možných nástrojů se jeví 

vytvoření webového prostředí pro společné sdílení informací. To je zatím řešeno na úrovni 

akademických prací, projektů nebo v rámci humanitárních organizací, avšak jednotný systém 

zatím neexistuje.  

Praktická část práce je založena na zhodnocení míry potřeby jednotlivých forem humanitární 

pomoci. Pro tyto účely byla zvolena metoda vycházející z výzkumu názorů a zkušeností osob, 

které v posledních letech, ve většině případů bohužel opakovaně, musely čelit následkům 

povodní. Jednalo se o dotazníkové šetření, jehož závěrem bylo vyhodnocení materiální 

pomoci jako nejvíce potřebné, naopak poskytování pomoci odborné a poradenské bylo 

zhodnoceno jako nejméně preferované. Míra potřeby finanční a osobní pomoc během celého 

monitoringu byla zhodnocena shodně, na střední úrovni. Z výčtu materiálních potřeb výzkum 

opět dospěl k jednoznačnému názoru a byla vytvořena posloupnost jednotlivých materiálních 
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komodit. Forma zpracování dotazníků byla zvolena tak, aby co nejvíce eliminovala míru 

subjektivity.  

Jedním z problémů, na který bylo v průběhu zpracování práce poukázáno, je skutečnost,  

že nedochází k dostatečné administrační evidenci poskytnutého materiálu. Z jistého pohledu 

se nejedná o chybu, která by mohla mít velký vliv na kvalitu poskytovaných služeb, protože 

prioritní je materiál zabezpečit, nikoliv vést jeho evidenci. Avšak existence takovéhoto 

uceleného seznamu by mohla vést k provedení podrobnějších analýz pro zhodnocení přesného 

množství a lokalizaci sil a prostředků. K tomuto účelu by měl pomoci navržený katalogový 

list, který je uveden v Příloze č. 6. 

Jedná se o podrobný seznam možných humanitárních potřeb, jejichž kategorie jsou seřazeny 

podle výsledků dotazníkového šetření. Při jeho sestavování bylo vycházeno z podobných 

seznamů vedení evidence v různých sektorech a z konzultací, které doprovázely celé 

zpracování této diplomové práce. Katalog může být určen dárcům i příjemcům humanitární 

pomoci pro zlepšení organizace příjmu a výdeje materiálu a následnému zhodnocení celého 

procesu. Ukázka této možné evidence, je uvedena v Příloze č. 7. 

 

Na základě všech získaných poznatků lze učinit dva základní závěry, které by mohly značně 

zkvalitnit celý systém poskytování humanitární pomoci: 

• Podpora vytvoření jednotného webového prostředí pro sdílení informací všemi 

zainteresovanými subjekty od dárců přes vládní i nevládní organizacezabývající se 

humanitárními aktivitami až po samotné příjemce. 

• Jednotný systém zpracování evidence příjmu a výdeje. Buďto na úrovni daného 

území, nebo celkově. Výše uvedené webové prostředí může být využito i pro tyto 

účely. 

Při zpracování diplomové práce došlo i přes některá úskalí spojená se získáváním potřebných 

informací k dosažení všech cílů, které byly stanoveny v jejím úvodu. 

Obsahově byla práce řešena s důrazem na co největší pečlivost při zpracování dostupných 

materiálů. Bohužel je nutno konstatovat, že ne vždy byly zpřístupněny všechny zdroje 

související s touto problematikou. Tato diplomová práce by se mohla stát hodnotným 

podkladem pro zevrubnější analýzu dané problematiky, samozřejmě za předpokladu, že by 

její následovník měl k dispozici podrobnější výchozí informace. 
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11 ZÁVĚR 

Žijeme ve světě, kde každou vteřinu probíhá nějaká mimořádná událost. Ať už se jedná  

o hladomor, boj s přírodními živly, průmyslové havárie nebo válečné konflikty, pořád někde 

umírají lidé nebo jim nejsou umožněny takové životní podmínky, aby mohli vést důstojný 

život. Dokud však bude existovat solidarita a empatie lidí, můžeme říci, že stále máme naději 

na lepší budoucnost pro všechny.  
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČK …… Červený kříž 

ČČK …… Český červený kříž 

ČP …… Červený půlměsíc 

ČR …… Česká republika 

EU …… Evropská unie 

GŘ …… Generální ředitelství 

HO …… Humanitární organizace 

HP …… Humanitární pomoc 

HZS …… Hasičský záchranný sbor 

IZS …… Integrovaný záchranný systém 

KHP …… Pracovní skupina pro koordinaci poskytování humanitární 

pomoci 

MSK …… Moravskoslezský kraj 

MV …… Ministerstvo vnitra 

MZHP …… Materiální základna humanitární pomoci 

MZV …… Ministerstvo zahraničních věcí 

NATO …… Euroatlantická aliance 

OPIS …… Operační a informační středisko 

OSN …… Organizace spojených národů 

TO …… Odborná skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva 

ÚO …… Územní odbor 

ZLO …… Základna logistiky Olomouc 

ZÚ …… Záchranný útvar 
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