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Úvod.
Vždy mě inspirovala a přitahovala činnost neziskových organizací, a hlavně
dobrovolnictví v jejich rámci. (Kdysi jsem snila o tom, že bych se vypravila jako
dobrovolník do Afriky, a poskytovala tam potřebnou humanitární pomoc). V průběhu
studia na fakultě humanitních studií (Univerzity Karlovy) jsem absolvovala kurz
přednášek o mezinárodním humanitárním právu, po jehož skončení jsem měla možnost
se zapojit jako dobrovolník do Českého červeného kříže, a to jsem bez váhaní a
s velkým nadšením udělala. Jedním z přednášejících tohoto kurzu byl terénní pracovník
Českého červeného kříže pan Richard Smejkal, kterého jsem oslovila pro napsání této
práci. Požádala jsem ho, aby mi pověděl o činnosti dané organizace, a to z hlediska
terénních aktivit, kterých se zúčastnil.
Mezinárodní Červený kříž je unikátní organizace svého druhu. Za svůj vznik vděčí
prožitkům jednoho člověka, který se při jejím založení řídil principy humanity,
obezřetnosti, nesobeckosti a nestrannosti, za cíl si kladl poskytnout pomoc těm, kdo
trpí. To platí i dodnes.
Činnost v této organizaci často vyžaduje od dobrovolníků obětavost, statečnost,
neotřesitelnost, odolnost, připravenost a ochotu nasadit všechny sily, jak fyzické, tak
duševní. Zároveň tato činnost odhaluje jednu z nejlepších stran lidské osobnosti, a to
stranu humánní. Právě na to se zaměřují ve své práci, a to na příkladu dobrovolníka
Českého Červeného kříže - tato práce si neklade za cíl podat výklad o veškeré činnosti
Českého Červeného kříže, ale půjde v ní o tom, čím je Červený kříž jakožto nezisková
organizace tak zvláštní a co je zvláštního na jeho fungování. Skrze řízený rozhovor se
budu snažit pootevřít závoj na onu humánnost, kterou se můžou řídit lidé ve své činnosti
a svém jednání. Také se budu snažit ukázat, že činnost této organizace není zdaleka
jednoduchá, musí se řídit přesnými pravidly, dodržovat určité principy, a proč jsou tyto
principy nesmírně důležité.
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1. Metodologie.
1.1 Orální historie.
Orální historii se dá definovat jako „kvalitativní výzkumnou metodou, která
umožnuje badateli se dobrat nových poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež
byly účastníky či svědky dané události, procesu nebo doby, kterou badatel zkoumá, či
osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání
o nich samých, případně o zkoumaném problému obecně“1. Ve své knize „Naslouchat
hlasům paměti“2, Miroslav Vaněk popisuje orální historii prostřednictvím několika
charakteristik, které spočívají v tom, že se jedná o „nahrávaný rozhovor ve formátu
otázka-odpověď, který je veden tazatelem, jenž má povědomí a základní informace o
osobnosti dotazovaného. Rozhovor je veden s informovanou osobou, která vypráví své
vlastní dojmy, zkušenosti a názory na určité téma, které je předmětem zájmu tazatele.
Rozhovor se pak stává pramenem přístupným dalším badatelům.“3 „(Orální historie se
snaží dávat slovo „opomíjeným“ vrstvám společnosti, vice reflektuje tzv. malé dějiny
(mikro historie), individuální prožitky, dějiny ,,psané zdola“, rozměr každodennosti
apod.“4
Pojem orální historie se poprvé objevuje v roce 1946 v USA. Ujal se tento název, ač
je silně kontroverzní: konečný výsledek orální historie není orální a není historie. Je jím
přepis, toho, co osoba sdělila. „Ovšem pouze tzv. orální historie umí postihnout „malé
dějiny“, dějiny jednotlivce, který žije a má paměť 5“. V českém prostředí se táto
výzkumná metoda začala rozvíjet až po pádu totalitního režimu v roce 1989. (Ale je
třeba zmínit, že zde existovala díla a postupy – sepisování pamětí, které odpovídají
základním charakteristikám této metody, formálně se však nejednalo přímo o orální
historii).

1

M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 11.
2
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007.
3
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 12.
4
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 16
5
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004,
str. 56.
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1.2. Životopisné vypravení a interview.
Původně se tato práce plánovala jako životopisná zpověď, ale ukázalo se, že by
v takové podobě byla irrelevantní zadanému tématu. Ani pan Smejkal nebyl zcela
ochotný tomu podstoupit z takového hlediska - nerad by se věnoval vlastnímu
osobnímu životu, ať už minulosti, nebo přítomnosti - ale byl ochotný vyprávět o své
činnosti v rámci Českého Červeného kříže, a to bez nějakých omezení, a právě tomuto
jsme se rozhodli věnovat. Tak se z plánované životopisné zpovědi vyklubalo interview.
Proto by bylo dobře vysvětlit, co je životopisná zpověď, co je interview, a jaký je
mezi nimi rozdíl. Obě tyto metody jsou hlavními formami využití orální historie.
Životopisné vypravení 6 (životní příběh) „sleduje celoživotní cestu jednotlivce.
Snaží se tak zachytit jeho osudy, prožitky a názory a také poodhalovat historické
události a procesy z narátorova zorného úhlu. Může být vedeno chronologicky nebo
strukturovaně“7.
Na rozdíl od životního příběhu se interview (rozhovor) věnuje určité historické
události nebo událostem, které respondent prožil, „v nichž vystupoval v určitém
postavení a
společenské roli a na niž si vytvářel jistý názor a postoj“ 8. Je důležité, že v průběhu
rozhovoru „tazatel do něj vstupuje častěji, jeho otázky jsou konkrétnější, zpřesňující,
specifičtější, současně však respektují osobní subjektivní přístup dotazovaného a
směřují spíše k rozkrytí jeho osobního prožitku a postoje, případně pohledu na
sledovanou událost“. 9
Při použití těchto metod se tazatel nesmí zasahovat do rozhovoru příliš často, nesmí
vnucovat narátorovi své názory a nápady, rovněž se musí vyhnout jakémukoliv
posouzení a moralizování. „Tazatel by měl při rozhovoru akceptovat svoji roli, totiž
naslouchat tiše, trpělivě a především pozorně.“10

6

M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 76-77
7
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 76-77
8
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 76
9
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 76.
10
M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 89.
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1.3. Průběh rozhovorů.
Než jsme mohli začít s rozhovorem, musela jsem prostudovat již zmíněný teoretický
základ k danému oboru (orální historie), a to v podobě knih Miroslava Vaňka
(„Naslouchat hlasům paměti“ a „Orální historie ve výzkumu soudobých dějin“ 11). To
mi velice pomohlo pochopit, co vlastně budeme dělat, jaký to má smysl, jaká je v tom
moje úloha a také úloha pana Smejkala. Věděla jsem, že mým úkolem je držet se
zadaného směru, klást vhodné otázky a navracet respondenta do tématu, pokud by z něj
odbočil.
Také bych zmínila, že úplně na začátku, před rozhovorem, jsem informovala pana
Smejkala o průběhu budoucích rozhovorů, o účelu jejich provedení, a o postupech
zpracovávaní poskytnutých informací, a také o možnosti se s nimi seznámit v přepsané
podobě a vyjádřit se v případě jakýchkoli výhrad. Tímto jsem získala od respondenta
informovaný souhlas, v ústní formě. Samozřejmě později přepsaný text byl podroben
autorizaci.
Rozhovory jsme nahrávali v průběhu července a srpna (2016). Než jsme začínali
s rozhovorem a nahráváním, velice podrobně jsme si vyjasňovali a upřesňovali, jaké
padnou otázky a co všechno by mělo zaznít. Takový postup umožnil pracovat co
nejefektivněji a neplýtvat časem. Také to nám oběma pomohlo se naladit na správní
informační vlnu, a překonat určitou stísněnost na začátku setkání. Navíc to přispělo
k tomu, aby se respondent mohl rozpovídat, aniž by byl neustále vyrušován
tazatelovými upřesňujícími otázkami.
1.4. Vymezení témat rozhovorů.
Rozsah činností Českého Červeného kříže je nesmírně velký, není vůbec možné a
přípustné, že by se pan Smejkal zabýval a věnoval se jim všem. Proto jsme se zaměřili
na činnosti a terénní akce, kterých se narátor bezprostředně zúčastnil. Ale těchto
činnosti je také velice hodně, proto jsme to museli ještě nějak vymezit. Tak jsme se
rozhodli věnovat aktuálním událostem a událostem celostátního nebo mezinárodního
rozsahu. Tím se vyčlenilo několik témat: Osobní zkušenost pana Smejkala v Českém
Červeném kříži, Organizační systém Českého Červeného kříže při záchranných

11

M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004.
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činnostech, Povodně v České republice a pomoc Českého Červeného kříže,
Dobrovolnictví v rámci Českého Červeného kříže, Aspekty humanitární pomoci, Pomoc
Českého Červeného kříže při zemětřeseních v Nepálu 2015, Pomoc Českého Červeného
kříže při ozbrojeném konfliktu na Ukrajině 2014, pomoc Českého Červeného kříže
v rámci uprchlické krize v Evropě 2015.
1.5. Přepis rozhovoru.
Po přepisu rozhovoru následovala jeho redakce. Zjistila jsem, že bohužel pro svou
práci nemůžu použít úplně všechno, co jsme nahráli, protože pak by ten text byl velmi
dlouhý a náročný pro čtení.
Při redakci jsem také musela opravit a vychytat všechny překlepy, opakování,
gramatické a stylistické nesrovnalosti. Samozřejmě veškeré úpravy se tykaly pouze
formální podoby textu, nikoliv obsahu a významu toho, co bylo řečeno. Při redakci
mým úkolem bylo „zachovat původní narátorův projev, zároveň však čtenáři umožnit
plynulou orientaci v textu a sledování linie vypravení.“12

12

M. Vaněk, P. Mucke, H. Pelikanova: Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální
historie, Ustav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, str. 120.
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2. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Mezinárodní Červený kříž, jehož plný název je Mezinárodní hnutí Červeného Kříže a
Červeného Půlměsíce, je mezinárodní nezisková organizace, která působí po celém
světě (190 státech), ve své činnosti vyhází z principů nestrannosti, neutrality a
nezávislosti, poskytuje ochranu, humanitární a lékařskou pomoc obětem ozbrojených
konfliktů, vnitřních nepokojů a přírodních katastrof.


Mezinárodní Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se skládá z

Mezinárodního výboru Červeného kříže, Mezinárodní federace společností Červeného
kříže a Červeného půlměsíce, Národních společností Červeného kříže a Červeného
půlměsíce. „Hnutí má tři poradní orgány, které určují jeho hlavní směry a udržují mezi
jednotlivými sekcemi pouto, zaručující jeho celistvost. Nejvyšším rozhodujícím
orgánem je Mezinárodní konference Červeného kříže, která sdružuje zástupce celého
Hnutí, svolává se každé čtyři roky a účastní se jí reprezentanti národních organizací
Červeného kříže a Červeného půlměsíce, vlád, které ratifikovaly Ženevské konvence a
Dodatkové protokoly, a také pozorovatelé z vládních i nevládních regionálních
organizací. V období mezi konferencemi, koordinaci činnosti orgánů Červeného kříže
zajišťuje stálá komise, která se skládá se z devíti členů včetně dvou delegátů
Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, dvou
delegátů Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce“ 13. Ostatní
členové jsou voleni jmenovitě. Komise zasedá jednou za šest měsíců a svého předsedu
si volí sama. „Třetím poradním orgánem je rada delegátů, která tvoří shromáždění
„rodiny Červeného kříže“. Jejími členy jsou zástupci Mezinárodního výboru Červeného
kříže, Federace Červeného kříže a zástupci všech uznaných národních společností.
Schází se jednou za dva roky a vyjadřuje se k otázkám principů a tématům společným
pro celé Hnutí. Schvaluje předběžný program Mezinárodní konference a jmenuje
předsedy komisí14.


Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného půlměsíce (dále

MVČK), „je zakládajícím orgánem Červeného kříže. Byl založen roku 1863, je tvůrcem
Ženevských úmluv. Jeho oficiálním sídlem je Ženeva ve Švýcarsku.“15 „Je to

13

Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992, str. 29
Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992, str. 29
15
Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992,
Mezinárodní výbor Červeného kříže, http://www.cervenykriz.eu/cz/icrc.aspx.
14
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humanitární soukromá nezávislá organizace, která je neutrálním prostředníkem při
ozbrojených konfliktech, občanských válkách a vnitřních nepokojích“ 16. „Řídí ji
sedmičlenná Výkonná rada, skládající se z prezidenta, viceprezidenta, generálního
ředitele, ředitele pro operace, ředitele pro doktrínu a právo a dalšími dvěma členy
shromáždění. MVČK je financován státy, stranami Ženevských konvencí, národními
společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce, různými dary, fondy a
odkazy“17. „MVČK dohlíží na dodržování Mezinárodního humanitárního práva. V
období mezinárodních ozbrojených konfliktů, občanských válek a vnitřních nepokojů
působí jako neutrální prostředník v humanitárních otázkách. Poskytuje ochranu a pomoc
nejen vojenským obětem, ale i civilnímu obyvatelstvu na okupovaném nebo
nepřátelském území. Jedná se o akce v rámci konvencí, ale i mimo působnost
mezinárodního humanitárního práva, o návštěvy politických vězňů. Týkají se
materiálních a psychologických podmínek, nezjišťují jeho důvody. Zajišťuje potřeby
obyvatelstva, řídí a organizuje pomocné akce. Udržuje spojení s národními
organizacemi, výbory Organizace spojených národů (dále jen OSN), vládními i
nevládními organizacemi. Následuje Ústřední zdravotnický odbor, který zajišťuje
dodávku léků a zdravotnického materiálu. Řeší zdravotní problémy civilního
obyvatelstva, hygienické podmínky a epidemie. Pomocí Ústřední pátrací agentury
předává zprávy mezi rodinami rozdělenými válkami, nepokoji nebo katastrofami. Pátrá
po nezvěstných osobách nebo po těch, o kterých nemají příbuzní žádné zprávy. Vydává
doklady a potvrzení o zajetí, úmrtí, cestovní doklady“18.


Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného

půlměsíce. „5. května 1919 vznikla Liga společností Červeného kříže a Červeného
půlměsíce. Roku 1991 byla přejmenována na Mezinárodní federaci společností
Červeného kříže. Federace je nevládní mezinárodní organizací, jíž bylo přiznáno
konzultační postavení v radě OSN.“19 Je financována ročními členskými poplatky
národních společností a dobrovolnými příspěvky na rozvoj a pomoc. Nejvyšším
orgánem je valné shromáždění, každá národní společnost v něm má jeden hlas. Stálý
sekretariát Federace sídlí v Ženevě a tvoří ho spolupracovníci a techničtí pracovníci
16

Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992, str. 19
Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992, str. 19
18
Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992,
Mezinárodní výbor Červeného kříže, http://www.cervenykriz.eu/cz/icrc.aspx.
19
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
http://www.cervenykriz.eu/cz/ifrc.aspx.
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pracující v terénu. Sekretariát je koordinátorem a také katalyzátorem pro členské země,
přes něj prochází nové myšlenky, zkušenosti a orientace pro budoucí aktivity národních
společností. Jeho oddělení se zabývají stále se transformujícími úkoly v oblasti první
pomoci, záchranářství, ošetřovatelské péče, krevními transfuzemi, zdravotně-sociální
činnosti, bojem proti AIDS, mládeží a běženci20. Prvním cílem Federace je zlepšit
zdravotní stav národů trpících válkou. „Dalšími úkoly je podpora humanitární činnosti
členských společností a posilování jejich růstu. Velmi malým společnostem federace
vysílá na podporu poradce, experty a instruktory spolu se zásilkami různého materiálu.
Koordinuje záchranné akce pro oběti přírodních katastrof, pomoc v oblastech
postižených zdravotními riziky a pomoc běžencům mimo oblasti konfliktů. Federace
také podporuje MVČK a usnadňuje národním společnostem šíření mezinárodního
humanitárního práva.“21. Na mezinárodní úrovni je zástupcem všech národních
společností, kterých je 190 po celém světě.22


Národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce. „Národní

společnosti byly původně založeny proto, aby společně s vojenskými zdravotními
službami pečovaly o zraněné a nemocné vojáky. Dnes úkolem národních společností je
nejen pomoc vojenským zdravotním službám v době konfliktu, ale i mnoho dalších
činností“23. Jejich činnost je sice různorodá, ale v podstatě se zabývají stejnými
aktivitami17 s. 21. Jsou to pomocné organizace veřejné správy. „Působí v humanitární,
sociální a zdravotní oblasti, v oblasti připravenosti na katastrofy, zdravotní a sociální
programy. Zajišťují soubor služeb okamžité i dlouhodobé potřeby. Jedná se o nouzové
ubytování při všech katastrofách, zajištění potravin, léků, vody a hygieny. Obnovují
rodinné kontakty, vyučují a poskytují první pomoci, bojují proti nákazám. Podílí se na
prevenci HIV/AIDS, na sociálních a zdravotních aktivitách, připravenosti na katastrofy
a šíření bezpříspěvkového dárcovství krve. Také připravují akce a výuku pro mládež
Červeného kříže. Pokud chce být národní společnost přijata do Mezinárodního hnutí
červeného kříže a Červeného půlměsíce, musí splňovat určité podmínky (celkem je jich
deset). Dále musí předložit MVČK žádost o uznání se všemi potřebnými doklady.

20

Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992.
Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992.
22
Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
http://www.cervenykriz.eu/cz/ifrc.aspx.
23
Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992, Národní
společnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
http://www.cervenykriz.eu/cz/ns.aspx
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Pokud je uznána MVČK, může být po splnění určitých podmínek následně přijata i do
Mezinárodní Federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce24.
2.1. Historie založení Červeného kříže.
Historie vzniku hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je velice pozoruhodná a
stojí za to ji popsat podrobně. Historie Červeného kříže začíná 24 června 1859, kdy
probíhala největší bitva druhé Italské války za nezávislost, a to Bitva u Solferina, v níž
padlo kolem 40000 obětí, a lékařské služby protivníků se s tím nestačili poradit 25.
Svědkem tohoto byl švýcarský občan Henri Dunant, který začal po skončení bojů
zraněné vojáky ošetřovat. O par let později napsal o tomto zážitku knihu Vzpomínka na
Solferino (1862), která ohromila Evropu, neboť nikdo nevěděl, o kruté realitě na
bojištích. Knihu přečetl i právník Gustave Moynier, který nabídl Dunantovi ji probrat s
členy charitativní organizace, jež tehdy působila v Ženevě (Moynier byl předsedou). A
tak při jejich setkání 17. února 1863 byl založen „výbor pěti“ v němž se k Dunantovi
připojili čtyři ženevští občané a založili „Mezinárodní výbor pomoci raněným“. Byli to:
Gustave Moynier, president Ženevské společnosti pro veřejný prospěch, generál
Guilliaume Henri Dufour, lékaři Louis Appia a Théodore Maunoir 26.Na výzvu tohoto
výboru se v říjnu 1863 v Ženevě sešli zástupci 16 zemí. Jednalo se o Rakousko,
Švýcarsko, Itálii, Španělsko, Velkou Británii, Francii, Švédsko, Nizozemsko, Rusko,
Prusko, Bádensko, Bavorsko, Hannoversko, Hessensko, Sasko a Wirtembersko.
(Posledních sedm zemí se později sloučilo do dnešního Německa), a přijali deset
rezolucí a tři doporučení, tím de facto položili základy Červeného kříže. Rezoluce
navrhují mimo jiné založení Výborů pro pomoc raněným v mírové době, jejichž úkolem
bude pomáhat válečné zdravotní službě, školení dobrovolných ošetřovatelů, vyhlášení
ambulancí, vojenských nemocnic a zdravotnického personálu za neutrální a přijetí
jednotného rozeznávacího znaku bílého nárameníku s červeným křížem27.
24

Červený kříž a Červený půlměsíc: Portrét mezinárodního Hnutí. Český červený kříž, 1992, Národní
společnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
http://www.cervenykriz.eu/cz/ns.aspx
25
Josef Švejnoha, Henri Dunant, zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže, vydal Český červený
kříž. Praha, 2004, str. 9-11.
26
Josef Švejnoha, Henri Dunant, zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže, vydal Český červený
kříž. Praha, 2004, str. 29
27
Josef Švejnoha, Historie Mezinárodního Červeného Kříže, vydal úřad Českého červeného kříže, Praha,
2008, str. 29-31, str. 30-31.
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Díky činnosti výboru se v roce 1863 v Ženevě konala mezinárodní diplomatická
konference, které se zúčastnili zástupci 16 států. Tato konference symbolicky znamenala
založení Mezinárodního Červeného kříže, v jejím rámci byl vybrán znak – Červený kříž
na bílém pozadí (obracené barvy švýcarské vlajky, jakožto projev respektu
zakladatelům) – který se stal symbolem hnutí (Později za další symboly byl přijat
červený půlměsíc na bílém pozadí, který obvykle používají muslimské státy, a červený
krystal na bílém pozadí, který používá Izraelská národní společnost).
Je potřeba zmínit i další obrovskou zásluhu Henri Dunanta: ve své knize nabídl
konkrétní cíle a úkoly, které se pak podařilo široce rozšířit. Jedná se tu hlavně o dva
návrhy. První je: “Zda je možné vytvořit ve všech evropských zemích společnosti, jež
by v době války poskytovaly pomoc, a to na základě dobrovolnické činnosti, pečovaly o
zraněné, a to bez ohledu na jejich národní příslušnost?“ - tohle se stalo výchozím bodem
pro založení národních společností Červeného kříže (a později i Červeného půlměsíce).
Dále podle Dunanta bylo potřeba zajistit neutrální status těm, kdo by o zraněné pečoval,
proto nabídl vytvořit právně závaznou mezinárodní dohodu, jež by mohla sloužit za
základ pro vznik společností, které by tuto péči poskytovaly raněným v různých
evropských zemích. Na již zmíněné mezinárodní diplomatické konferenci r. 1964 tento
návrh nebyl opominut, byla přijata Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v poli,
která položila základy současného mezinárodního humanitárního práva 28.
2.2. Základní principy hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Základními principy hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou 7 zásad,
které byly vyhlášeny na XX Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného
půlměsíce v roce 1965. Těmito zásady se v své činnosti řídí dobrovolníci a pracovníci
národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Tyto principy jsou
nesmírně důležité a tvoří podstatu daného hnutí. „Hnutí dodržuje zásadu neutrality, je
nezávislé a neřídí se politickými, náboženskými nebo ideologickými pohnutkami. Při
jakýchkoliv konfliktech se zásadně nepřiklání k žádné straně. Jeho principem a
povinností je pomáhat všem, kdo pomoc potřebují.“ 29

28

Josef Švejnoha, Historie Mezinárodního Červeného Kříže, vydal úřad Českého červeného kříže, Praha,
2008, str. 29-31, str. 39-43.
29
Ludmila Jungbauerová, První pomoc a mezinárodní humanitární právo: monografie ke globální
výchově ke zdraví a humanitě. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, Praha, 1997. str. 162-163.
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Humanita. Cílem hnutí je poskytnout pomoc všem raněným bez výjimky

nebo preference, dalším cílem je snaha za všech okolností předcházet a
zmírňovat utrpení lidí. Hnutí je určeno k ochraně lidského života a zdraví,
respektování lidské osobnosti. Usiluje o dosažení vzájemného porozumění,
přátelství, spolupráci a trvalého míru mezi národy.


Nestrannost. Hnutí se nedopouští žádné diskriminaci na základě

národnosti, rasy, náboženství, třídy nebo politických názorů.


Neutralita. Pro zachování důvěry, hnutí nezastává žádnou stranu v

ozbrojených konfliktech a nevstupuje do sporů politického, rasového,
náboženského nebo ideologického druhu.


Nezávislost. Národní společnosti při poskytování humanitární pomoci

musí dodržovat státní zákony, musí však zachovat autonomii, aby mohly jednat
v souladu s principy Červeného kříže.


Dobrovolnost. Ve své dobrovolné činnosti hnutí v žádném případě nesmí

být vedeno snahou o získání výhody.


Jednota. Ve státě může být pouze jedna národní společnost Červeného

kříže nebo Červeného Půlměsíce, musí být otevřená pro všechny a vykonávat
svou humanitární činnost na celém území státu.


Světovost. Hnutí je světové, všechny národní společnosti mají stejná

práva a jsou si povinné pomáhat navzájem. 30
2.3. Český Červený kříž.
Český Červený kříž (ČČK) je jednou ze 190 národních společností Mezinárodního
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Je to humanitární organizace, která
působí na území celé republiky, je partnerem veřejné správy pro oblast sociální,
zdravotní a humanitární. “Český Červený kříž je jedinou státem uznanou národní
společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva
a jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu
Červeného kříže a o Československém červeném kříži“31.
Český červený kříž vznikl 1. ledna 1993 rozdělením Československého Červeného
30

Mezinárodní humanitární právo: odpovědi na vaše otázky, vydal úřad Českého červeného kříže, Praha,
2001.
31
Výroční zpráva Českého Červeného Kříže za rok 2015, Český červený kříž. Praha, 2016, str. 5-6.
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kříže (ČSČK). Jeho část působící na území České republiky se transformovala do jediné
organizace. Mezinárodním výborem Červeného kříže v Ženevě byl uznán 26. března
1993. Za člena Federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 20.
listopadu 199332. ČČK tvoří místní skupiny, oblastní spolky, Společnost ČČK, odborné
orgány, zvláštní složky33. „Místní skupina je nejnižším článkem organizační struktury.
Vzniká všude, kde se přihlásí nejméně pět členů, je organizační jednotkou svého
oblastního spolku, nemá obecně právní osobnost a může právně jednat jen v rámci
zmocnění oblastní výkonné rady ČČK, u které je registrována. Orgány místní skupiny
jsou: valná hromada, představenstvo a revizoři. Statutárním orgánem je předseda.“34.
„Nejvyšším orgánem je valná hromada. Prostředním článkem struktury jsou oblastní
spolky. Jednotlivé Oblastní spolky ČČK se vnitřně se člení na místní skupiny ČČK,
registrované u místně příslušné Oblastní výkonné rady ČČK. Orgány oblastního spolku
tvoří: valné shromáždění, oblastní výkonná rada a dozorčí rada. Statutárním orgánem je
předseda oblastní výkonné rady. Valné shromáždění spolku je jeho nejvyšším orgánem.
Nejvyšším orgánem je Společnost ČČK. Tvoří ji všechny oblastní spolky registrované u
Výkonné rady ČČK. Skládá se ze Shromáždění delegátů ČČK, Výkonné rady ČČK a
Dozorčí rady ČČK. Jejím statutárním orgánem je prezident ČČK. Nejvyšším orgánem je
Shromáždění delegátů. Odbornými orgány jsou Úřad ČČK a úřady oblastních spolků.
Zvláštními složkami jsou Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové s právní
osobností a Mládež ČČK, složka bez právní osobnosti.“35
2.4. Činnost Českého Červeného kříže.
„Český červený kříž působí jako výhradně uznaná pomocná organizace vojenské
zdravotní služby, poskytuje zdravotní, sociální, záchranářské a jiné humanitární služby,
pomoc při katastrofách a jiných mimořádných událostech, působí v oblasti ochrany
obyvatelstva a civilní obrany, šíří Ženevské úmluvy a mezinárodní humanitární právo a
humanitární principy“36. Dále „zřizuje a provozuje zdravotní a sociální zařízení jako
32

Josef Švejnoha, 80 let činnosti Českého červeného kříže, vydal úřad Českého červeného kříže, Praha,
1999,
str. 27
33
Stanovy Českého červeného kříže: Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8, 2014,
http://www.cervenykriz.eu/cz/stanovy/stanovy.pdf
34
Organizační struktura Českého červeného kříže, http://www.cervenykriz.eu/cz/struktura.aspx.
35
Organizační struktura Českého červeného kříže, http://www.cervenykriz.eu/cz/struktura.aspx.
36
Výroční zpráva Českého červeného kříže za rok 2013, Český červený kříž. Praha, 2014, str. 10.
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například léčebné ústavy, zařízení pro rekonvalescenci, azylové domy a vývařovny,
speciální dětské ozdravovny, transfuzní zařízení, dopravní zdravotní službu,
zdravotnická školící zařízení. Zajišťuje pomoc invalidům a jejich rodinám, běžencům,
bezdomovcům.“37“Mezi základní programové činnosti ČČK také patří seznamování
dětí, mládeže a dospělých se zásadami poskytování předlékařské první pomoci
a ochrany zdraví, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a krevních složek, propagace
bezpříspěvkového dárcovství, zajišťování pátrací služby.“38
„S ČČK je také spojena ediční činnost, v jejímž rámci jsou vydávány příručky
a publikace určené jak pro interní potřeby společnosti, tak pro veřejnost.“39
„ČČK spolupracuje s orgány státní správy a jinými institucemi - působí jako další
složka integrovaného záchranného systému a poskytuje pomoc při katastrofách a jiných
mimořádných událostech. V neposlední řadě realizuje ve spolupráci s dalšími národními
společnostmi v případě potřeby zahraniční humanitární pomoc a je zapojen do
mezinárodních projektů zaměřených například na bezpečnost silničního provozu či
oblast předlékařské první pomoci” 40.
Ve své činnosti se Český Červený kříž řídí základními principy hnutí Červeného
Kříže a Červeného Půlměsíce (humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost,
dobrovolnost, jednota a světovost).

37

Stanovy Českého červeného kříže: Úplné znění včetně dodatků č. 1 až 8, 2014,
http://www.cervenykriz.eu/cz/stanovy/stanovy.pdf
38
Výroční zpráva Českého Červeného Kříže za rok 2015, Český červený kříž. Praha, 2016, str. 5-6.
39
Výroční zpráva Českého Červeného Kříže za rok 2015, Český červený kříž. Praha, 2016, str. 5-6.
40
Výroční zpráva Českého Červeného Kříže za rok 2015, Český červený kříž. Praha, 2016, str. 5-6.
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3. Praktická část.
3.1. Pár slov o Richardu Smejkalovi.
Richard Smejkal (nar. 1975) je dobrovolníkem Českého Červeného kříže od roku
2009. Momentálně je velitelem Ústředního krizového týmu. Mimo tuto dobrovolnickou
činnost vykonává zaměstnání na plný úvazek (je ředitelem jazykové školy).
Navíc Richard Smejkal studuje na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v
Praze doktorské studium v oboru Aplikována etika, a coby doktorand přednáší dva
kurzy. Jeden se nazývá „Aplikace mezinárodního humanitárního práva“, druhý se
nazývá „Konflikt jako součást lidské společnosti: antropologie války“. Zajímavé na tom
je, že v rámci prvního kurzu šíří mezinárodní humanitární právo, a v rámci druhého
kurzu se podílí o své zkušenosti z ozbrojených konfliktů, ve kterých působil jako
dobrovolník Červeného kříže.
3.2. Rozhovor.


Osobní zkušenost Richarda Smejkala jako dobrovolníka Českého
Červeného Kříže.

Rozhovor jsme začali z osobní zkušenosti pana Smejkala v rámci Červeného
kříže. Zde důležité bylo zjistit, proč se tam zapojil. Jak to zapojení proběhlo.
Jaké byly jeho první zážitky. A při jaké události mohl poprvé zasáhnout jako
dobrovolník. Tím získáváme představu o osobním pohledu pána Smejkala jak
na Český Červený kříž, tak i jeho vnímaní sebe sama v rámci této organizace.
Mohl byste říct, co Vás vedlo k zapojení do Českého Červeného kříže?
Já si ještě matně vzpomínám, co bylo na počátku toho, než jsem se rozhodl zapojit se
do Červeného kříže, hledal jsem možnost být užitečný jinak, než jenom ve své práci.
Přemýšlel jsem nad tím, že kapacita dne a kapacita týdne je dost velká na to, abych
mohl nejen pracovat, ale dělat i něco, co může někomu pomoct. Říkal jsem si už
několikrát před tím rokem 2009, že bych se mohl uplatnit tam, kde je potřeba
organizace, kde se vyžaduje nějaký management. Historicky jsem zažil dvě nebo tři
povodně v České republice, proto jsem začal hledat cestu, jak být v případě povodní
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nápomocný. To mě přivedlo k Červenému kříži. Zároveň jsem ale chtěl být nápomocný
v takové organizaci, která bude odpovídat mému přesvědčení, anebo bude vyjadřovat to,
co si myslím já, a budu se i cítit dobře, pohodlně. To byl druhý důvod, proč jsem si
vybral Červený kříž.
Protože jsem zažil na vlastní kůži několik povodní, při nichž jsem pomáhal prostě
jako řadový občan, řadový člověk, který v době povodní reaguje na výzvu a jde buď
sypat písek, pomáhat převážet lehátka do evakuačního centra, nebo pomáhat s
organizací na místě, tak jsem na základě této zkušenosti viděl potenciál v tom,
připravovat se právě na povodně nebo podobné krizové stavy, ale nikdy jsem
nepřemýšlel nad tím, že to může mít nějaký větší přesah.
Ani jsem nechtěl pomáhat v oblasti individuální péče - že bych navštěvoval domovy
seniorů, nebo že bych se věnoval malým dětem. Měl jsem to jasně dané, říkal jsem si,
že nemůžu dělat všechno, a chtěl bych dělat to, co mi nejvíce vyhovuje, a to byla
koordinace činností a práce při krizových stavech, kdy převládá chaos nad organizací.
Mám asi nějakou vnitřní potřebu do těch chaotických situací vnášet organizaci.
Jak vlastně bylo při tom nástupu na začátku? Jaký jste z toho měl pocit?
Mně se to líbilo od samého začátku, protože když jsem se právě seznamoval s
různými organizacemi, které hledaly dobrovolníky, nebo nabízely něco podobného,
jednak jsem si dával velký pozor na to, abych byl v souladu s principy, s kodexem
organizace. Červený kříž mi v tu chvíli vyhovoval. Druhé bylo to, že zrovna ten
Červený kříž na Praze 1, který jsem oslovil (protože mi byl polohou nejblíže) nabízel to,
co si myslím, že ostatní organizace nenabízely, a to je možnost se připravovat na
katastrofy, mimořádné události ještě před nimi. Červený kříž na to měl vlastní systém,
vlastní jednotky, kterým se říká humanitární jednotky, které na tomto principu fungují,
což znamená, že se připravují v době klidu a míru na to, když udeří nějaká katastrofa,
anebo nějaké nepokoje, nebo nějaký krizový stav, aby mohli zúročit to, co se naučili.
Tohle mi přišlo jako dobrý systémový prvek, s tím jsem byl spokojený, protože vnitřně
cítím, že je potenciál při těchto krizových stavech k tomu, aby angažovaně
spolupracovali profesionálové: záchranná služba, hasiči, policie a tak dále, ale i
dobrovolníci. Potom se mi potvrdilo, že tahle cesta má smysl. Když chceme žít v zemi,
která myslí i na ty horší situace, nejenom na ty dobré, je dobré se nespoléhat jenom na
to, že existuje stát, který všechno zařídí a všechno udělá, ale že i komunita, občanská
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společnost je schopná nějakým způsobem na takovou situaci reagovat.
Jaký byl váš první zážitek nebo zásah jakožto dobrovolníka Červeného Kříže?
Vlastě první zážitek byl v souladu s tím, co jsem od toho očekával, že jsem jenom
chodil na kurzy, kde jsem si bud’ opakoval první pomoc, nebo jsem se učil pracovat
s vysílačkami. Zkrátka získal jsem si nějaké dovednosti a myslím si, že trvalo tak asi půl
roku nebo rok, než přišla ta událost, při které jsme to mohli zúročit. To byly povodně v
roce 2010 v Libereckém kraji, kde, a jak se ptáte, byl to první zážitek, kdy jsme mohli
něco reálně předvést.
Jak to proběhlo?
Tady je asi dobré říct, že jsem byl poprvé při události, kdy jsem tam nebyl sám za
sebe, ale tentokrát za organizaci. To byly tak zvané bleskové povodně, což je jev, který
nastal uprostřed léta, někdy na začátku srpna, kdy prudké deště způsobily vzestup
hladiny řeky Smědá a ta zalila několik obcí. Razantním způsobem byly zničeny mosty,
poničeny domy, ty které nebyly poničeny, tak byly plné bahna a nepořádků, zkrátka
takový tradiční pohled, co zná člověk z televize při povodních. Jakožto Červený kříž
jsme měli možnost se zapojit v té první zóně, která byla běžně nepřístupná pro jiné
dobrovolníky, nebo ty, kteří chtějí pomáhat, protože většinou první zóny se chrání před
tím, aby se na odstraňování následků katastrofy podílel každý, ale pokud možno někdo,
kdo je nějak organizován, má nějakou zkušenost a je schopen svůj úkol splnit. To bylo
moje první vystřízlivění a uvědomění si toho, že je potřeba rozlišovat mezi
dobrovolníky, a je potřeba být i trochu opatrní při tom, když člověk, potom v budoucnu,
ty dobrovolníky vybírá do podobných organizací, protože motivy k tomu, aby lidé
pomáhali v takových situacích, jsou různé, a tam jsem si uvědomil, že nemusejí být
stejné.
Takže toto bylo moje první setkání s realitou povodní v rámci organizace, a mělo to
pro mě ten nový náboj, že funguje systém, v němž je nějak zařazen Červený kříž a plní
tu úlohu tak, že ten systém posiluje, jinak by to bylo hodně kontraproduktivní. To byla
nová zkušenost a ta mě utvrdila v tom, že je potřeba se zlepšovat a pracovat na tom, aby
při příštích událostech, při příštích katastrofách to zapojení do systému bylo lepší. Na to
se, myslím, dost často zapomíná, že jedna věc je ta spontánní pomoc v momentě, kdy
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přiběhnete a chcete hned pomoct, to je určitě dobře, ale je další věc, že od určité fáze je
mnohem důležitější, když existuje mechanismus, který tuhle spontánní pomoc
organizuje, dává ji nějaký řád a formát, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám,
chybám a tak dále. To byl takový první postřeh.
Druhý postřeh byl ten, že skutečně lidé jsou různí a při těchto událostech se projevují
různými způsoby. Je potřeba to zvažovat a přemýšlet nad tím, že v budoucnu, když
chceme rozšířit naše řady a přizvat do nich dobrovolníky, je dobré o nich něco vědět a
znát jejich motivy, proč chtějí pomáhat.


Organizační systém Českého Červeného kříže.
Oba tyto postřehy vyžadují podrobnější popis, nestačí pouhá zmínka o nich.
Tak jsme se nejdříve v rozhovoru s Richardem Smejkalem pustili do
organizační stránky, a to z hlediska toho, jak funguje zmíněný záchranný
systém a jakou úlohu v něm plní Český Červený kříž. Řekla bych, že díky
tomuto popisu vzniká určitá představa o tom, co se považuje za krizový stav,
jak při něm ta organizace funguje, jak působí, na co bere ohled, čemu dává
přednost.

Mohl byste popsat podrobněji, jak funguje záchranný systém a jaký je rozsah
fungování Červeného kříže v jeho rámci? Můžeme se na to podívat i z pohledu
povodní, které vlastně nemůžeme vynechat, když hovoříme o Českém Červeném
kříži?
Povodně, máte pravdu, jsou určitě jednou z nejčastějších katastrof a mimořádných
události, které postihly Českou republiku, a nesou pro dané místo následky
katastrofického charakteru. Ale nejen pro povodně, ale obecně pro jakoukoliv
rozsáhlejší mimořádnou událost v českém jazyce je zákonem označený termín „krizový
stav“, to znamená, že ta mimořádná událost překročí hranice zvládání lidí, které ta
katastrofa postihla. Například požár domu: když ho zvládnete svými silami, to není
mimořádná událost, krizový stav, takže není potřeba aktivovat nejširší rámec organizací
a úřadů, které by vám měly pomáhat. A když to překročí rámec vašich schopnosti tu
situaci zvládat, začne to překračovat rámec běžné pomoci, kterou nabízí stát, a to
většinou v podobě záchranného systému, kam patří hasiči, policie, záchranná služba, tak
se začíná hovořit o krizovém stavu. Takový krizový stav vyžaduje, aby se aktivovalo co
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nejširší spektrum organizací a úřadů, a to nejen tak zvaný integrovaný záchranný
systém41, ale musí se do toho aktivně zapojit samospráva (místní vedení obcí, vesnic,
městeček), krajská správa, ale také nevládní neziskové organizace. Některé nevládní
neziskové organizace jsou zakládány jenom s tímto zaměřením, že chtějí pomáhat při
katastrofách a jsou přímo k tomu předurčeny. Některé organizace, mezi něž patří
Červený kříž, to mají jako jednu ze složek svého působení. Ve své struktuře, vedle
programů pro seniory, dárcovství krve, dětských programů, ozdravných pobytů pro děti
a podobně, mají i přípravu na katastrofy. Těch organizací je více a v krizovém stavu
nabízejí svoji pomocnou ruku napříč republikou, zde platí pravidlo, že když se v jednom
kraji stane nějaká katastrofa (typu povodeň), podle jejího rozsahu začnou pomáhat
organizace z celé republiky, často i ze zahraničí.


Průběh samotné katastrofické události není rovnoměrný – dělí se na tři
fáze, a v každé je potřeba se zaměřovat na určitou činnost. Na místě
katastrofy působí hodně různých složek, které jsou nějakým způsobem
organizovány, aby plnily svůj úkol dobře, někdo jim velí, přiděluje práci
a koordinuje jejich činnost, aby se přiměřeně zapojily.

Při těchto událostech platí, že hlavním šéfem zásahu jsou zpravidla hasiči. Velitel
zásahu rozhoduje o tom, kdo a jak bude na místě katastrofy poskytovat pomoc, kdo kam
může a kdo kam nemůže. Nejprve se všichni zaměřují na záchranu životů, evakuaci
obyvatel, záchranu majetku. Poté, co opadne ta nebezpečná fáze, pokračuje se v rovině
likvidace následků katastrofy, to znamená odstraňování škod a navrácení oblasti, pokud
možno, do původního stavu. Neziskové organizace mají největší uplatnění zejména ve
druhé a třetí fázi. Ta první je doménou státních profesionálních služeb. Ve druhé fázi,
kdy se likvidují škody a třetí fázi, kdy dochází k rekonstrukci a návratu do běžného
života, klesá podíl profesionální složek a roste podíl nasazení a angažovanosti
samosprávy, krajské správy, a také právě neziskových organizací.
První fáze je skutečně o tom katastrofickém, apokalyptickém pohledu v televizi,
když vidíme, že se řítí voda, blikají majáky a vrtulníky evakuují lidi, kteří jsou zasaženi

41

Integrovaný záchranný systém (IZS) – koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události,
při provádění záchranných a likvidačních prací. Hlavními složkami IZS jsou: hasičský záchranný sbor,
jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, policie. Neziskové organizace, včetně ČČK,
patří mezi ostatní složky IZS. (ministerstvo vnitra ČR, http://mvcr.iol.cz/sbírka/2000/sb073-00.pdf).
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povodňovou vlnou. Tam zpravidla dobrovolníci nebo nevládní organizace moc pomoct
nemůžou, ale největší koncentrace jejich úsilí nastává ve druhé fázi. To je nejvytíženější
okamžik, kdy nejvíce lidí reaguje a chce pomáhat. Dost často bývá opomíjena třetí fáze,
kdy už během měsíce od katastrofy se všechno vrací do normálu, ty největší problémy
nejsou vidět v televizi, nejsou nápadné. I když se život vrací do normálu, pořád jsou
určité skupiny obyvatel nějakým způsobem handicapované a nejvíce zasažené tou
katastrofou, na kterou se už media nezaměřují, a kteří nestihli za ten měsíc vyřešit
situaci a jsou v hlubokých nebo nějakých zásadních problémech. Bohužel platí, že čím
více klesá zájem médií o tuto problematiku, tím více klesá zájem lidí aktivně pomáhat, a
v tu chvíli se to stává úlohou neziskových organizací, včetně Červeného kříže. V třetí
fázi je nutné si zachovat nějakou kapacitu v rámci organizace a vědět, že i v tu chvíli je
potřeba pomáhat.


V následující části se podrobněji věnujeme organizačním aspektům na
místě, protože jsou nesmírně důležité. Díky správné organizaci je
poskytování pomoci proveditelné, a to tak, aby ta pomoc byla
produktivní, aby se všichni plánovaně a rozumně věnovali potřebným
činnostem, aniž by docházelo k duplicitám, aby nic a hlavně nikdo, kdo
tu pomoc potřebuje, nebyl přehlížen.

Ta samotná organizace na místě je mimochodem důležitá. Kdyby to bylo pojímáno
tak, že celá republika - všichni jedeme pomáhat do Liberce, a všichni to přece myslíme
dobře, a všichni přece budeme pomáhat a dělat dobré skutky, dopadlo by to velmi
špatně, protože by na místě vznikl chaos. Ten chaos tam na místě do určité míry je: jsou
zničeny budovy, silnice, infrastruktura, lidé ztratili domov, rodiny se potřebují spojit,
došlo ke zranění, k úmrtí a podobně. Vnější chaos, který by do toho vnesli všichni, kteří
pomáhají, by mohl být fatální, tu situaci by spíše zhoršil, než zlepšil. Organizační váha
na místě leží na bedrech hasičského záchranného systému, jak jsem říkal. Ale většinou v
sídle krajského města se vytvářejí pomocné orgány hejtmana - jsou to různé pracovní
skupiny, které pomáhají krizovému štábu koordinovat pomocné aktivity, koordinovat
nejen ten konkrétní zásah hasičů, ale právě i to, kdo bude mít na starosti monitoring
poškození domů, kdo bude vyhodnocovat možnost nasazení vysoušečů, kdo bude
vyhodnocovat materiální pomoc, jestli je potřeba více pomoci této vesnici nebo druhé,
kdo zajistí stravu, kdo zajistí hygienu, kdo zajistí mobilní záchody, kdo zajistí ošacení a
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tak dále, to jsou činnosti, které řídí krizový štáb. Používá se k tomu uskupení
neziskových organizací, kterému se dost často říká "panel", je to jednoslovné označení
pro takový orgán, kde neziskové organizace se dobrovolně dohodly na tom, že se v
případě krizového stavu sejdou u kulatého stolu, a každý za sebe předloží své síly a
prostředky - personální a materiální kapacitu - které mohou nabídnout krizovému štábu
kraje k řešení dané situace. Tento systém vychází z toho, že je chyba, když všichni
dělají všechno a vznikají duplicity. Jedna organizace by zjistila, že ve vesnici XY není
žádné "Savo", lopaty, hrábě, a vyrazila by pro 60 lopat, 200 litrů "Sava", zároveň půl
hodiny na to by druhá organizace zjistila to samé a také by přivezla 60 lopat, košťat a
200 litrů "Sava". Když se to stane čtyřikrát, tak zjistíme, že jsme se dopustili té
logistické chyby, že veškeré síly a energii jsme věnovali jedné vesnici v dvojnásobném
a trojnásobném objemu, než bylo potřeba. Tento panel je efektivní nástroj, jak v takovou
chvíli na místě fungovat a působit. Červený kříž to respektuje, je ve většině takových
panelů, které v České republice jsou, vlastně to je prazdroj informací o tom, jaká pomoc
je potřeba a na co se zaměříme. Někdy se ty organizace dohodnou a řeknou: "Podívejte,
my umíme dobře zajistit stravování, naše organizace to bude zajišťovat", jiná organizace
řekne: "My máme velké zásoby výborného ošacení, vezmeme si na starost náhradní
ošacení“, a jiná organizace řekne: "My máme naopak peníze a jsme připraveni zajistit
obnovu vysoušení jednotlivých domů, nebo rekonstrukci zdí", jiná organizace řekne:
"My si vezmeme na starosti dobrovolníky a ty budou pomáhat vynášet bahno". Touto
dělbou práce se dojde ke specializaci a organizaci. I když každá jednotlivá organizace
umí více věcí, dobrovolně řekne, že bude zajišťovat jen jednu. Anebo se používá druhý
model, když je to teritorium velké a široké, tak se řekne: „Podívejte se, je to velké
teritorium, máme problémy to efektivně pokrýt“, a dojde k rozparcelování toho teritoria,
a řekne se, že si třeba Český Červený kříž vezme na starosti tyto čtyři vesnice, Charita 42
České republiky si vezme na starosti toto údolí a těch pět vesnic, další organizace si
vezme na starosti horské vesničky. Dojde k teritoriálnímu rozdělení, kdy se daná
organizace pohybuje v dané vesnici a zjišťuje všechny potřeby. Anglicky se tomu říká
„assessment“ – hodnocení, na jehož základě se ty potřeby uspokojují.

42

Charita Česká republika – nestátní nezisková organizace, která působí na území České Republiky.
Existuje od roku 1919. (www.charita.cz).
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Důležitými principy Červeného kříže jsou nestrannost a nezávislost,
které nikdy nesmí být opomíjeny, ani při tom hodnocení.

Český Červený kříž vždycky musí dbát na principy nestrannosti a neutrality. Ale
chtěl jsem v této souvislosti zmínit, že zrovna v tomto případě ta nestrannost je důležitá.
Někdy se Český Červený kříž necítí zcela vázán tímto mechanismem, o kterém jsem
hovořil, a kdyby cítil, že dochází k neefektivnímu jednání nebo dochází k přehlížení
buď některé lokality, nebo některých potřeb, tak si osobuje právo na to, aby provedl
svoje vlastní hodnocení a nedošlo k tomu, že byla preferována nějaká skupina proti jiné.
To je takový systémový pohled na tu věc - může se stát, že se Český Červený kříž
nespokojí s tím, že bude jenom na jednom místě a bude dělat jen jednu práci, a o ostatní
se nebude starat. To by bylo porušení našich principů. Princip nezávislost říká, že jsme
ve svém jednání nezávislí na těch organizacích, které buď tu záležitost koordinují,
anebo které na to poskytují finanční prostředky. Jinými slovy Český Červený kříž
nemusí uposlechnout nařízení: “Tady je dotační fond, který činí jeden milion korun, a
vy se zaměřte na tuto činnost, ostatní činnosti nechte být, protože my jsme ti, kteří vám
tu dotaci dáváme”. V tomto případě princip nezávislosti říká: “My nejsme závislí na
vašich dotacích, tu dotaci nepřijmeme, protože tím bychom porušili naše principy”.


Probrali jsme, jak fungují všechny složky a organizace, které působí při
katastrofě. Nemůžeme ale vynechat fungování samotného Českého
Červeného kříže, který v takových případech musí aktivovat několik
modulů. Právě na ně se zaměříme podrobněji. Celkem těch modulů je
pět a každý má vlastní úlohu.

Teď se můžeme věnovat tomu, jak Červený kříž zapadá do toho "velkého koláče"
subjektů a aktivit, které se na místě dějí, a jakou má výseč. Ta může být, jak jsem
hovořil, specializační zaměřenou na konkrétní činnost, nebo teritoriální, kdy se ujmeme
konkrétního teritoria.
Aby to, co jsem popisoval, mohlo efektivně a dobře fungoval, je potřeba koordinovat
na úrovni Červeného kříže několik souběžných aktivit, několik modulů, které se musí v
den, kdy se stane katastrofa, kolečkem otočit, vypínačem zapnout a začít fungovat. Těch
modulů je několik a jsou prakticky všechny v danou chvíli nezbytné, i když podle
rozsahu a charakteru katastrofy některé z nich se nezapínají, protože nejsou potřeba.
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První tři moduly se zaměřují na aktivaci interní kapacity, externí síly, a
pak externích materiálů.

První modul je, že musíme aktivovat vlastní republikové síly a prostředky, a je dobré
v tu chvíli vědět, kolik máme lidí, materiálů, nebo peněz, které můžeme na danou
katastrofu uvolnit a začít to koordinovat. To aktivujeme bez ohledu na to, jestli se
katastrofa děje v Liberci, nebo v Českých Budějovicích, nebo v Brně, pokud má
charakter krizového stavu a místní Červený kříž řekne, že to svými silami a se svými
materiálními prostředky nemůže zvládnout a potřebuje pomoc, tak všechny spolky
Červeného kříže na území České republiky zareagují. Nehovoříme zde o dobrovolnících
venkovních - externích, ale o interní - vnitřní kapacitě. Tento princip přísně funguje jak
na mezinárodní úrovni, tak na vnitrostátní – nevyrážíme hned, vždycky se čeká na to, až
místní organizace vyjádří potřebu a povolá ostatní. Pokud neřekne, že tu pomoc
potřebuje, bere se to tak, že to zatím zvládá svými prostředky.
Druhý modul je zaměřen na externí síly. Externí síly, tím se myslí dobrovolníci, kteří
vidí katastrofu v médiích, a to funguje jako spínač v hlavách spousty lidí, že začnou
aktivně hledat možnost, jak se můžou zapojit. Červený kříž jim nabízí tuto možnost,
můžou se na něj obrátit bud’ v místě, kde bydlí, anebo na centrální webové stránce. Tam
uvedou nějaký svůj profil a my je zařadíme do systému. Ten systém, podle potřebnosti,
aktivuje externí dobrovolníky pod koordinací Červeného kříže, aby na místě plnili
úkoly, které jím jsou přiřazeny. Ta koordinace pod Červeným křížem je důležitá, protože
si nemůžeme vzít na zodpovědnost to, že se k nám někdo přihlásí a my řekneme, ať
zítra bude někde a bude tam někomu pomáhat, ať se na to doptá na hasičské zbrojnici.
Takhle to nejde. Zapojení dobrovolníků má svá omezení, musíme ty lidi pojistit,
proškolit, vybavit ochrannými pomůckami a měl by být někdo, kdo je koordinuje,
kontroluje, a komunikuje s velitelem zásahu, s místní samosprávou nebo s krizovým
štábem. Tohle je ten druhý modul, který se spustí a Červený kříž začne pracovat nejen
se svými interními zdroji, ale i s těmi externími.
Třetí modul je zaměřen na externí materiál. Stejně jako lidé reagují na to, že chtějí
někam vyrazit a chtějí pomáhat, existují i firmy, které řeknou: "Nás to nenechává
lhostejnými, my nabídneme naše stavební materiály, lopaty, vysoušeče, nová
prostěradla, nové povlečení, vybavení do domácnosti. A jsme připraveni to přivézt na
místo". My tuhle nabídku zaznamenáme a shromáždíme jako aktuální potenciál, který
se může na daném místě při katastrofě hodit.
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Čtvrtý modul, se zaměřuje na assessment, který, jak se ukázalo, je velmi
důležitou organizační složkou a klade se na něj opravdu velký důraz.
Proto stojí za podrobný popis, aby bylo srozumitelné, k čemu je
potřebný, jak se provádí, co se snaží zjistit, a proč je tak nápomocný.

Také monitorujeme poptávky toho, co v daném místě aktuálně schází. A to je čtvrtý
modul (to pořadí není vůbec důležité), který je v tuhle chvíli velmi důležitý. To je
modul již zmíněného assessmentu - hodnocení, monitoringu, který probíhá přímo
v terénu. Má svá pravidla a výstupem takového monitoringu je informace o tom, co je v
dané oblasti potřeba. Pokud by se ten monitoring nedělal, jednalo by se pouze
instinktivně a člověk by si řekl: "Tak tamhle jsem viděl v televizi, že tahle vesnice je
zatopená, já tam pojedu a budu pomáhat". Řekne si to každý, všichni přijedou do té
vesnice, která měla štěstí nebo smůlu, že byla v televizních zprávách, a dojde k převisu
personálnímu a materiálnímu. Naopak vesnice, která nebyla nikde mediálně
zviditelněna, zůstane na okraji zájmu. Proto se tento assessment provádí koordinovaně.
Většinou je to dohoda na úrovni zmiňovaného panelu a vychází od krizových štábů, ať
už města, vesnice, nebo kraje. Význam monitoringu spočívá v tom, že na základě
šetření v zasažených oblastech krizový štáb zajistí pomoc, a to bud’ ze zdrojů kraje,
státu, nebo s pomocí nevládních organizací.
Tohle hodnoceni má standardizovaný charakter - je uveden v jedné ze směrnic
hasičského záchranného sboru - jmenuje se typová činnost číslo 12. Pro tuto typovou
činnost v době klidu jsou připraveny dotazníky, které zahrnují to, co se vyplňuje, co se
zjišťuje a co se vyhodnocuje na místě. Vyhodnocují se různé věci: míra poničení
infrastruktury, míra poničení soukromého majetku, veřejného majetku, míra poškození
vybavení domácnosti, problémy zdravotnického charakteru (jestli v oblasti jsou lidé,
kteří jsou nepohybliví, musí často k lékaři, berou nějaké léky), mohou tam být lidé, kteří
trpí stresem, depresemi, jako důsledek takové katastrofy (dělá se ještě zvláštní
monitoring psychického stavu zasažené populace). Má to trošku formulářový, technicky
předkreslený charakter, který ale pomáhá finálnímu vyhodnocení, kdy profesionálové na
centrále, kam jednotlivé dotazníky přicházejí, tu informaci zpracují a vyhodnotí.


Červený kříž má pro provádění monitoringu vlastní způsoby a
standardy.
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Červený kříž tento mechanismus respektuje, používá různé nástroje pro hodnocení
situace, které mohou být v papírové podobě, mohou se stáhnout z internetu, anebo se
používají mobilní aplikace přes telefon a tablet. Pro assessment existuje
standardizovaná podoba, my jako Červený kříž používáme ještě naše vlastní vnitřní
dotazníky. Máme i svůj mezinárodně daný standard pro assessment, používáme "rapid
assessment", což je rychlý monitoring, který se provádí většinou ve 24 hodinách po
události, ve chvíli kdy ta oblast je dostupná a bezpečná pro přístup těch, kteří mají tento
monitoring udělat. Dělá se to namátkově, výběrově, nedělá se hloubkově, podrobně,
protože je někdy potřeba vidět tu situaci plošně (já tomu říkám pohled z vrtulníku) a
vyhodnotit, v jakém stavu je daná lokalita. To znamená, že není potřeba hovořit s
každou zasaženou domácností jednotlivě, stačí udělat tři vzorová interview.
Potom existuje detailní assessment - podrobný, který se dělá delší dobu a jde do
hloubky, domácnost po domácnosti, jde do podrobností týkajících se toho, jakou pomoc
daná lokalita a domácnost potřebují, jaké mají dispozice finanční, materiální, rodinné a
podobně.
Pak se v Červeném kříži dělá třetí úroveň zjišťování, a to je kontinuální hodnocení.
Dělá se ve třetí fázi, na kterou se často zapomíná, která je ale důležitá v tom, jak to
vypadá tři měsíce nebo půl roku po té události. Nevýhodou je, že půl roku po katastrofě
na to neseženeme dobrovolné externisty, ale právě zde využíváme komunitní neboli
spolkový princip Červeného kříže. Na místě v oblasti se nachází Červený kříž, má své
členy, kteří tam žijí a jsou schopní ty potřeby naplnit, nemusí na to přijet člověk z
druhého konce republiky a nemusí to být externista.
Tenhle čtvrtý modul je velmi důležitý. Když se neprovede kvalitní šetření a kvalitní
hodnocení, ten dobrý pocit z toho, že se tam navozila pomoc a lidi, bude zničen tím, že
to bylo neefektivní, že se porušil princip nestrannosti, protože se nepomohlo tam, kde ty
potřeby byly mnohem větší a závažnější, a my jsme to přehlédli a všechno vyplýtvali.
Proto musí existovat ten pohled z vrtulníku, kdy můžeme vidět celkový rozsah
katastrofy a říct, jaké jsou priority.
Na assessment musíme používat proškolené lidi z Červeného kříže, dobrovolníkovi,
který přijde v době katastrofy z ulice, kterého neznáme a který nikdy nic takového
nedělal, tuhle věc většinou svěřit nemůžeme, protože to vyžaduje jednak zkušenost a cit
pro tu situaci.

24



Při monitoringu Červený kříž také poskytuje doprovodnou pomoc
v podobě zdravotnického ošetření a první psychické pomoci.

Při assessmentu je ještě jeden takový aspekt, který se hodně váže na Červený kříž, a
to je poskytování dvojí doprovodné pomoci. Jednak zdravotnické, to znamená ošetření
drobných poranění při povodních, která vznikají při odklízení trosek, bahna, ruin co ta
povodeň po sobě zanechala. Červený kříž má tu výhodu, že disponujeme v našich
týmech lidmi, kteří jsou základně proškolení v první pomoci a mohou ta ošetření udělat.
Další rovinou té pomoci a významným pilířem je takzvaná první psychická pomoc.
To je obor, který se rozvinul ve vyspělých západních zemích v posledních desetiletích,
vycházel ze základního předpokladu, že vhodná laická pomoc v tíživé situaci může
předcházet tomu, aby se v lidech prohlubovala deprese spojená s prožitým zážitkem a se
situací, do které se dostali. Taková pomoc jim pomůže nastartovat vlastní zvládací
mechanismy a překonat obtíže prvních dnů po katastrofě. Nemusí nutně jít o sdílení
nějakého smutku, nebo probírání toho, co se stalo, to ani není příliš vhodné, ale stačí i
to, že jim můžeme pomoct si stanovit priority, poradit, co mají po takové katastrofě
dělat: co udělat teď, co udělat zítra, a na co dát důraz. Je to nutné proto, že člověk, který
přišel o majetek, nebo to hluboce zasáhlo jeho rodinu, není vždy schopen racionálního
úsudku, i když příčinou je pouhá bezradnost. Ale když je náš pracovník proškolen, tak s
tím může významně pomoct. Na to používáme krátké školení pro naše pracovníky
v terénu, které doporučuje některé věci říkat a některé věci naopak neříkat, některé věci
dělat a některé nedělat, dbát na důstojnost lidí, kteří jsou situací zasažení.
Je to přívěšek k tomu assessmentu a zároveň je to princip, který my, jako Červený
kříž, používáme, protože většina populace si nás spojuje právě s nějakou zdravotnickou
pomocí, vřelým slovem a pomocnou rukou.


Nakonec se můžeme zaměřit na poslední pátý modul. Tento modul
spočívá ve vytvoření týmu, který má na starosti koordinační a řídící
činnost po dobu působení a pomoci ve druhé fázi záchranných operací.

Pátý modul, který je nutné v našem případě aktivovat, je modul řídící a koordinační.
Zdá se to bud‘ jako zcela automatické, nebo se to může zdát jako zbytečné o tom
hovořit, ale když máme v terénu stovky lidí, tisíce jednotek různého materiálu, tak není
možné, aby taková operace byla řízena jedním člověkem, a není možné na to mít jenom
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jeden papír a tužku. Na to je potřeba tým schopných lidí, kteří tuto situaci koordinují.
Většinou takový tým se skládá z nejvíce zkušených lidí z Červeného kříže, kteří sedí u
kulatého stolu, je jich v počtu 7-10, někdy ale jenom 3-4 podle lokality a situace na
místě. Tito lidé zajišťují, aby všechny čtyři předchozí moduly efektivně fungovaly.
Někdo musí mít na starosti informační technologie, někdo musí dbát na zabezpečení lidí
v terénu, na jejich stravování, na jejich střídání, aby nedošlo k vyčerpání a přetížení,
někdo musí dbát na koordinaci dobrovolníků, registrovat a řešit problémy, někdo musí
zajistit komunikaci s hasiči a s vedením Červeného kříže. Ta krizová skupina funguje a
plní svoji úlohu po dobu události, většinou v té druhé fázi. Ve třetí fázi už není potřeba
taková štábní struktura, tam to řeší vedení Červeného kříže bud’ na místě, nebo na
úrovni národní společnosti.
To je pět hlavních modulových pilířů, na kterých Červený kříž pracuje. Některé z
nich je možné zapínat průběžně, některé se vůbec nezapnou (pokud to situace
nevyžaduje), také se postupně vypínají s různou rychlostí (podle toho, jak se situace
vrací do normálu). To je většinou naše doména ve druhé fázi, kdy se likvidují následky
katastrofy. Třetí fáze, kdy dochází k rekonstrukci, obnově, je věc dlouhodobá a dost
často se staví na profesionálních zaměstnancích Červeného kříže – těch, kteří to mají
jako pracovní náplň, jako svojí profesi. V této fázi to vyžaduje navštěvovat zasažené
území půl roku po katastrofě, použít na to členy Červeného kříže, kteří jsou v té
mateřské základně od počátku, ale nevyžaduje to těch pět modulů, o kterých jsem
hovořil43.


Povodně v České republice.

Pořád jsme se věnovali organizačním aspektům poskytování pomoci při
katastrofě, teď se zaměříme na praktickou zkušenost, a to na příkladu dvou
povodní. První je povodeň 2010 v Liberci, druhá je 2013 v Praze. Každá
z nich měla jiný charakter: ta první měla charakter terénu horského, na
rozsáhlé ploše mimo urbánní agregaci, ta druhá byla více spojena s urbánní
zástavbou, měla jiné postupy a jiné parametry.


Bleskové povodně v České republice v roce 2010 zasáhly v květnu a
červnu kraje Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský a částečně
Olomoucký a dále v srpnu Liberecký kraj. Při srpnových záplavách byly

43

O pozici RS v rámci ČČK
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nejhůře postiženy oblasti na Semilsku, Děčínsku, Liberecku a
Frýdlantsku, kde bylo postiženo celkem 81 obcí. Bleskový charakter
neštěstí způsobila především intenzita dešťů. Český Červený kříž se
začal aktivně angažovat hned na počátku povodně. Richard Smejkal při
tom také fyzicky zasahoval a poskytoval pomoc zatím jako řadový
dobrovolník.
Povodeň 2010 nastala v oblasti Liberecka, těch povodní bylo několik, dost často
bývají skloňovány jako případ dramatických povodní. Souhrnně oblast, ve které jsme
působili, Frýdlantsko, byla zasažena bleskovými povodněmi. V té konkrétní lokalitě
Frýdlantská je řeka Smědá, která vystupuje ze svých břehů, a lidé jsou zvyklí na to, že
ta voda zaplaví ulice, pole a přilehlá stavení do výše třiceti centimetrů. Ale tentokrát
shodou faktorů - několik prudkých dešťů, přesycenost pudy a podobně - nešlo o 30
centimetrový nárůst vody, ale o 3 metrový, který měl ničivé následky, spousta lidí bylo
evakuovaných, někteří tam zemřeli. Byly velké škod a nepořádek: spousta krásných
stavění to nevydržela a spadla, bylo zničeno vybavení domácností, způsobeny velké
materiální škody a poničená infrastruktura, což znamenalo horší dostupnost do té
oblasti. Došlo k tomu, že poradní orgán hejtmana, zvolil teritoriální model – to
znamená, že Český Červený kříž 44 měl na starosti několik vesnic, ve kterých působil:
prováděl hodnocení, poskytoval zdravotnickou a první psychickou pomoc. Naše
skupina vyjížděla z Prahy, byli jsme tam týden a pak jsme ještě navazovali další týdenní
směnu lidí. Ta činnost byla taková, že se nejdříve prováděl rychlý assessment - rychle
vyhodnocení na úrovni starosty a hasičů toho, co se stalo, kolik je tam lidí, kteří mají
nějakou urgentní potřebu. Další den se spustilo podrobnější hodnocení, to znamenalo, že
jsme museli chodit od domu k domu a pokusit se s každým zasaženým obyvatelem
pohovořit, získat představu o jeho potřebách (jestli měl zatopený sklep, mokré zdi,
bláto, které se musí vyházet). Jestli je potřeba například starým lidem umýt okna, nebo
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„V postižených oblastech byly aktivizovány struktury Českého červeného kříže. Pomoc ČČK spočívala
v zajišťování činnosti evakuačních center, distribuci okamžité humanitární pomoci, poskytování
psychosociální pomoci a podobně. Český červený kříž měl v oblasti činné všechny své pobočky (oblastní
spolky) sídlící v jednotlivých postižených okresech. ČČK byl v kontaktu s orgány IZS, jehož je další
složkou, i orgány samosprávy. Do postižených oblastí byl poskytnut materiál OS (oblastních spolků)
ČČK z nezasažených oblastí. Např. na Liberecko a Děčínsko zamířil o víkendu materiál z OS ČČK České
Budějovice, Hradec Králové, Mělník, Ústí n. Orlicí nebo Jičín a také záchranáři OS ČČK Ostrava. V
týdnu se zapojily další OS ČČK - např. Karviná a pražské OS ČČK. Kromě distribuce humanitární
pomoci byly zřízeny improvizované ošetřovny a poskytovala se psychosociální pomoc postiženým
povodněmi.(zdroj: oficiální stránky ČČK, ww.cervenykriz.eu)
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vynosit starý nábytek na ulici, nebo ho zlikvidovat. Jestli ti lidé vědí o finanční pomoci,
kterou nabízí obec - že mohou okamžitě získat 5000 Kč na to, aby mohli rychle začít
řešit oblečení a podobně. Jestli vědí, že mohou požádat o nějakou zvláštní finanční
pomoc, kterou jim zajistí stát nebo kraj. A co lidé, kteří mají potřebu brát léky. Byla tam
velká skupina lidí, kteří pravidelně užívali léky, které bylo možné získat jenom na
předpis od lékaře v Liberci, což znamenalo, že bylo potřeba zajistit recept, ale lékař byl
také zasažen povodní a nemohl fungovat. Museli jsme najít lékaře, který je schopen
předepsat léky na základě anamnézy toho člověka, potom jsme museli sehnat finanční
prostředky na to, aby se ty léky koupily a doručily. Co stravování? To zajišťovala
samospráva. Co náhradní oblečení a tak dále?
Tohle byl ten monitoring, pohybovali jsme se v terénu ve čtyřčlenných týmech,
chodili jsme od domu k domu. Bylo potřeba u toho mít dobře nabitý mobil, papíry,
tužku, pláštěnku. Takovým způsobem jsme se pohybovali prakticky 8-9 hodin, večer
jsme se vraceli. Většinou jsme ani nevolili variantu, že bychom přespávali přímo v té
vesnici, která byla zaplavena, a to z důvodu, že není dobré, aby ten, který pomáhá,
strávil celý čas s těmi, kteří jsou zasažení katastrofou, a to kvůli psychické hygieně, aby
měl možnost vystoupit z toho děje a stoupnout si na chvíli o kousek stranou. Museli
jsme také regenerovat svoje síly, vraceli jsme se do Liberce i za cenu, že nás to stalo
hodně času na dojíždění a přesuny. V tu chvíli to byla optimální varianta, oproti tomu,
že bychom vytvářeli nároky a zátěž na místní infrastrukturu. Na takové věci myslí
organizace, které to dělají dlouhodobě a profesionálně: když někdo někam jede
pomáhat, na místě se snadno může stát přítěží, protože není schopen se o sebe postarat,
ať už jde o jídlo, pití, nebo ubytování.


Během působení při této povodní bylo mnoho postřehů o samotných
lidech a jejich chování při povodních, které pan Smejkal zažil. O
některých z nich se zmínil.

Potkal jsem se s lidmi, se kterými to osud nemyslel hezky, postihlo je několik
rodinných katastrof, ta povodeň byla už pátá v pořadí, a to se podepsalo na jejich
psychice ve větší míře.
Bylo to v Sudetech45, kde byli lidé různého původu, různého charakteru, někteří měli

45

Sudety – pohraniční oblast Česka a Slovenska. Oblast Sudetského pohoří se nachází
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vztah k tomu místu, někteří neměli. Byli tu lidé částečně vyloučení, kteří velmi těžce
komunikují dokonce i se starostou vesnice, bylo těžké k nim najít přístup, ale druhý den
se podařilo, že s námi hovořili, i když se zbytkem vesnice hovořit nechtěli.
Pak byli lidé, kteří chtěli zneužít ten systém a žádali o pomoc, kterou evidentně
nepotřebovali, protože je ta povodeň vůbec nezasáhla, ale zkoušeli, jestli by z nabídnuté
pomoci mohli něco vyčerpat. Zde se dobrovolník může dopustit chyby a nezvládne
vyhodnotit, že to není oprávněná potřeba, nebo to vyhodnotí, ale tomu člověku
nezvládne sdělit, proč mu pomoc nemůže dát. Ukázalo se, že ti, kteří byli nejvíce
zasažení katastrofou, dost často tu pomoc ani nechtěli, říkali, ať se pomůže těm
ostatním, že někdo je určitě víc zasažen, než oni. Naopak ti, kteří byli minimálně
zasažení, dožadovali se takové péče a servisu, které neměli ani před povodní.


Dále na řadě je povodeň v Praze roku 2013. Povodněmi, ke kterým došlo
29. 5. 2013 - 5. 6. 2013, „bylo dotčeno téměř 1 400 obcí v 10 krajích
(včetně hlavního města Prahy). Celková plocha těchto obcí představuje
21 633 km2. V průběhu této povodňové situace bylo podle odhadů
nákladů zasaženo téměř 7 tisíc objektů určených k bydlení (rodinné i
bytové domy), z nichž minimálně 64 bylo určeno k demolici. Nejvíce z
tohoto pohledu byly zasaženy kraje Středočeský a Ústecký, kde bylo
poškozeno (nebo zničeno) skoro tři tisíce obytných objektů.“. „Hlavní
příčinou povodně byly velmi intenzivní srážky, které se vyskytly v noci z
1. na 2. 6., kdy se v pásu trvalých srážek vyskytl řetěz konvekčních bouří,
které postupovaly opakovaně přes oblast východu a středu Středních
Čech a jižních Čech“4647.

Povodeň 2013 měla jiný charakter. To jsem zažil v Praze. Mělo to takový průběh, že
Praha byla pod hrozbou blížící se povodňové vlny ze strany řek Vltavy a Berounky.
Tady jsme si vytvořili vlastní štáb na území Prahy. Už od počátku jsme začali stavět
v severovýchodních Čechách, na severu Moravy, a v jihovýchodním Slezsku, zahrnuje Krušné hory,
Smrčiny, Lužické hory, Jizerské hory.
46
VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013, EKONOMICKÉ DOPADY POVODNÍ, Dílčí zpráva,
Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., str. 5,
(http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130627_usneseni_povodnove_komise/$FILE/OTM_C
HMU_20130627.pdf).
47
V týchž dnech procházelo povodňovou krizí i povodí Dunaje, byla zatopena některá německá města a
ohrožena Vídeň. Krize pokračovala i na toku Labe a byla v nebezpečí města v Sasku.
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protipovodňová opatření. Bylo potřeba vytvořit řídicí štáb, protože v některých dnech v
terénu bylo několik desítek lidí, někdy i několik desítek vozidel, spousta materiálů a
podobně. Také jsme se zaměřili na monitoring. V různých částech Prahy se
vyhodnocovalo, jak moc vystoupla Vltava ze svého koryta, jak moc se mimo něj rozlije,
a jestli zaplaví například Smíchov48 nebo ne. Taková situace by znamenala evakuaci
Smíchova, pět až deset tisíc obyvatel, kteří by museli opustit svůj domov během noci.
Proto jsme vytvářeli, ve spolupráci s krizovým štábem Prahy, evakuační centra v
tělocvičnách, kam občas někteří lidé večer dobrovolně přišli, aby je v noci nikdo
nebudil a nemuseli s hrůzou čekat, až je povezou autobusem do evakuačního centra.
Zajišťovali jsme pro ně místo, kde mohou složit hlavu, a kde mohou být v bezpečí.
Na rozdíl od předchozích povodní, které jsem popisoval, tady jsme věděli dopředu,
že se nějaká vlna blíží. A to, co odlišuje vesnici od města, jako je Praha, že tady
překročení nějakého limitu hladiny vody znamená, že se nemluví o jednotkách nebo o
desítkách lidí, které je potřeba evakuovat, ale o tisících nebo desetitisících, a to je
mnohem strašidelnější a náročnější scénář (zvlášť jako například v situacích, které byly
v roce 200249, kdy se uzavřely některé vozovky, mosty, zhoršil se přesun lidí po městě a
podobně). Měli jsme rozsáhlou působnost přesahující Prahu až do Středočeského kraje,
zjišťovali jsme potřebnost nějaké pomoci v přilehlých vesnicích, které byly zatopené
Berounkou50.
Má to jeden zvláštní rys, který se velmi těžko a špatně vnímá ze strany dobrovolníků,
ale který na ně dříve nebo později dolehne. Spočívá to v tom, že Praha je velká a žije
svým životem bez ohledu na povodně – 70 % Prahy bylo bez starostí, lidé chodili do
kina, na kolečkové brusle, na večeři do restaurací a podobně. To případné drama

48

Smíchov – pražská městská čtvrť na levém břehu Vltavy, naleží do městské části Praha 5.
Povodně 2002 – „dne 6.8-7.8 2002 a 11.8-13. 2002 dvě vlny srážek, které zasáhly téměř celé území
povodí Vltavy, způsobily extrémní průtoky na všech tocích ve správě Povodí Vltavy, povodeň, která tím
vznikla, překročila objemově i velikostí průtoků na mnoha lokalitách všechny známé povodňové průtoky
a některé značky velkých vod byly při kulminacích skryty pod hladinou vody“. (zdroj: Souhrnná zprava o
povodni v srpnu 2002, Povodí Vltavy, státní podnik, Praha, březen 2003, str. 6).
50
Při povodni 2013 ČČK zasahoval od Jihočeského kraje až po Kraj ústecký. ČČK nasadil pomoc po
dohodě se samosprávou či IZS do činnosti Humanitární jednotky Oblastních spolků ČČK a Ústřední
krizový tým ČČK. „Pomáhali jsme provozovat evakuační centra pro evakuované, kteří v důsledku
povodně museli opustit své domovy. Rozdělili jsme 515 tun materiální pomoci - od čisticích prostředků
až po potraviny, oděvy či nářadí. Poskytovali jsme psychosociální pomoc v terénu. Celkem jsme poskytli
pomoc 4.100 zasažených povodněmi, v terénu působilo 560 členů a zaměstnanců ČČK, k pomoci se
zaregistrovalo také 1.300 dobrovolníků.
Dále byla zahájena následná pomoc zasaženým: čištění studní (které máme již finančně pokryto
prostředky Červeného kříže - půjde o cca 3,5 milionu Kč)“ (oficiální stránky ČČK, www.cervenykriz.eu)
49
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probíhalo jen v malé části Prahy podél Vltavy. Pro nasazované dobrovolníky je to někdy
těžký oříšek, když vidí, jak se vlastně nic neděje. Otázkou je, jak na to dobrovolníka
získat a jak ho přesvědčit, protože on nevidí záběry toho, jak je Mělník51 pod vodou, jak
se voda rozlila a zatopila desítky vesnic, jak všechna pole zmizela. Tady jsme se
připravovali na katastrofu, která vlastně nenastala. Ale kdyby nastala, tak je personálně
náročné tak velké město zajistit, a pořád by platilo, že když se odjede tramvají o tři
zastávky dále, tak o žádných povodních není ani slechu.
Práce v Praze byla založena na malých mobilních týmech, které se přesouvaly
vozidly, vybavovaly evakuační centra, prováděly monitoring. Nemělo to takový
apokalyptický charakter, spíš přípravný. Samozřejmě kdyby došlo k dramatickému
scénáři, jako bylo v roce 2002, mělo by to najednou jiný přesah. Tehdy byl evakuován
Karlín52, evakuovaní lidé žili na Strahovských kolejích několik měsíců. Je hodně
náročné a vyčerpávající udržet v běhu dobrovolníky po dobu několika měsíců. Funguje
to jako železná pružina – může se natáhnout, být natažená, ale dlouho nevydrží, musí se
vrátit zpátky.


Při povodních v roce 2013 Český Červený kříž věnoval velkou pozornost
třetí fázi záchranných operací při katastrofické události. Zaměřil se na
poskytování vysoušečů, rozbory vody v zaplavených studních, a obnovení
vybavení domácností.

V kontextu povodní v Praze by bylo dobré zmínit třetí fázi, kdy jsme několik měsíců
až rok po události nabízeli vysoušeče, které jsme dostali z mezinárodních fondů. Někdy
si někteří lidé stěžují, že musíme z našeho rozpočtu pomáhat do zahraničí, ale jedním
z důvodů, proč to děláme, je, že když podobná situace nastane v naší zemi, ty
mezinárodní společnosti na nás nezapomenou a pošlou nám to, co budeme potřebovat.
Zároveň jsme měli od Mezinárodní federace Červeného kříže přidělené prostředky
na to, abychom financovali rozbory vody ve studnách, které se provádějí v laboratořích
a každý test něco stojí. Chtěli jsme, aby ti lidé v tom měli finanční úlevu.
Dále jsme získali fondy od soukromých dárců, kteří si přáli, aby si lidé mohli obnovit
bílou techniku 53. Takové prostředky nejsou zanedbatelné, existují na to fondy, něco
51

Mělník – okresní město ve Středočeském kraji, leží 30 km na sever od Prahy.
Karlín – pražská městská čtvrť na pravém břehu Vltavy, naleží do městské části Praha 3.
53
Bílá technika – domácí elektrospotřebiče do kuchyně a do koupelny.
52
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z toho se řeší z pojištění, něco z těchto prostředků. Obnova vybavení domácnosti
neproběhne první týden po povodních, trvá měsíce a musejí se na to psát
vyhodnocovací zprávy. A v nouzovém stavu není čas na papírování a úřadování. A na
ten papírový úřad bude čas až ve třetí fázi.


Dostali jsme se k několika dalším zajímavým postřehům a případům,
které Richard Smejkal zažil při povodních. Jeden z případů poukazuje
na momenty, ve kterých Červený kříž nemohl poskytnout pomoc, a to
proto, že požadavky neodpovídaly realitě. Druhý případ odhaluje
chování lidí nezasažených katastrofou vůči lidem, kteří jí byli zasažení.

Povodně prokazují, že naše populace je velmi citlivá na takové události: citlivě
reaguje, všichni chtějí pomáhat. Jak jsem zmiňoval, byli lidé, kteří byli zasažení
katastrofou málo, kterým se v zásadě nic nestalo, ale těch požadavků, které na nás měli,
bylo nekonečně mnoho. U těch požadavků jsme ověřovali, jestli odpovídají realitě a
komplexnímu pohledu z vrtulníku. Jednou jsme zaznamenali dotazy od starostů
středočeských obcí, kteří požádali o dobrovolníky. To byly dva komické případy, které
si dodnes pamatujeme. V prvním případě starosta trval na tom, že potřebuje
dobrovolníky, a když jsme se ptali na co, odpovídal, že chce sundávat suchou trávu ze
stromů, kterou tam zanesla povodňová vlna. Druhý starosta hledal dobrovolníky, aby
odklidili tenisové kurty, protože byly špinavé od bahna z rozvodněné řeky. V těchto
momentech bylo zřetelné, že tohle je za hranicí rozsahu naší pomoci a není to, kam
musíme napnout naše síly.
Pak jsou situace složitější pro posouzení. Pamatují si jednu obec u břehu Berounky,
kam jsme posílali dobrovolníky, aby pomáhali lidem, jejichž domy byly poškozené a
zaplavené, nacházely se v prvních dvou nebo třech řadách ulic od břehu řeky.
Dobrovolníci tam přijeli, pomáhali, vynášeli vodu, čistili, a dvě ulice nad tím, kam ta
voda nedosáhla, nějaká rodina si připravovala odpolední gril. V takovou chvíli si člověk
klade jednoduchou otázku, na kterou je docela složité odpovědět, jestli je to dobře, že
v rámci jedné komunity jedni vážně strádají, a druhým je to jedno - nejen, že
nepomůžou, ale ještě se budou bavit. A jestli je správné, že dobrovolníci tam dřou, a o
dvacet metrů výš lidé, kteří bydlí v sousedství, prostě grilují. Klademe si vlastně otázku,
jestli to není znevažování jejich práce. Ale na druhou stranu odpovědí na to je, že je
něco špatného v té obci, když soused sousedovi nepomůže a musí tam přijet
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dobrovolník, který jel 300 kilometrů, aby pomáhal úplně cizímu člověku, při čemž to
dělá téměř jako na videoprojekci těm, kteří tam sedí na lehátku a užívají si sluníčka. Pak
si musíme také uvědomit, že ten, kterého postihla katastrofa, nemůže za to, že ten druhý
nepomáhá. Proto rozhodnutí dobrovolníka jít pomáhat musí být vůči takovým věcem
imunní.


Dobrovolnictví v Červeném kříži.

Celosvětově Červený kříž je postaven právě na dobrovolnictví. Nejen že to je
jeden z principů Červeného kříže, ale je to jeho povahový rys a vlastnost.
Není to jednoduchá věc, zahrnuje v sobě hodně různých organizačních a
etických aspektů, má svoje výhody a nevýhody. Dokonce samotní
dobrovolníci se od sebe liší, a to z hlediska motivace, fyzické a psychické
schopnosti a připravenosti poskytovat pomoc.
Chtěla bych se zeptat na dobrovolnictví, a jak to funguje v rámci Červeného
kříže? Jakou jste s tím měl zkušenost a jaký je Váš osobní názor na
dobrovolnickou činnost?
Statisticky se počet dobrovolníků, kteří vykonávají určitý minimální počet hodin
ročně bezplatně pro Červený kříž, pohybuje mezi 80-100 miliony. Naproti tomu
zaměstnanců Červeného kříže celosvětově je 450 tisíc. Je tu velký pozitivní nepoměr,
výrazně převažují dobrovolníci nad zaměstnanci. To má mnoho důvodů. Jedním z těch
důvodu je, že Červený kříž není firma, je to dobrovolnická organizace, je v zásadě i
kontrolována těmito dobrovolníky, a veškerou svoji činnost opírá o dobrovolnost.
Takhle to už bylo historicky, v době kdy Henri Dunant v bitvě u Solferina v bezradné
chvíli, kdy jako obchodní cestující hleděl na právě proběhnuvší bitvu, s hrůzou viděl,
kolik je raněných a mrtvých na bojišti, a že jim nikdo nepomáhá. Podařilo se mu tehdy
vzburcovat vesničany v okolních vesnicích a přesvědčit je, že těm, kteří jsou vyřazení z
boje, je potřeba pomoct. Několik dní několika tisícům raněných pomáhali vesničané,
spolu s H. Dunantem, zdravotně, nebo dohledali jejich příbuzné, nebo zdokumentovali
ty, kteří zemřeli. Proto od té doby se vše staví na dobrovolnictví. Ta myšlenka je
postavena na tom, že pokud člověk činí dobrovolně, dělá jednak srdcem, jednak s
plným nasazením.
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Tento pohled má výhody a nevýhody, samozřejmě. Výhodou je to, že lidé to dělají
s nadšením, dobrovolně, a není potřeba je motivovat finančně. Já osobně vidím velký
potenciál v tom, že se moderní společnost může spoléhat na občanskou společnost, a ne
pouze na státní, samosprávné nebo úřední mechanismy. To se potvrzuje v mé
zkušenosti - ze situace na Ukrajině, nebo v Nepálu, nebo při velkých katastrofách - že se
dobrovolníci aktivizují v momentě, kdy udeří nějaká krize nebo katastrofa. Je to
ohromný potenciál síly a energie, který se může využít. Ale vyžaduje to, aby ten
potenciál byl využít efektivně, a ne kontraproduktivně.


Pro poskytování dobré a správné pomoci je důležité, aby dobrovolníci
byli dobře organizováni. Neřízená pomoc nejenže může být neefektivní,
ale také škodlivá.

Dobrá myšlenka pro fungování dobrovolnictví nestačí, je potřeba ty lidi nějak ukotvit
a organizovat, jinak svým konáním můžou způsobit něco špatného. Mám takový příklad
z Nepálu. Pokud nějakého člověka pohne pohled na zničenou vesnici, kterou vidí
v televizi, bydlí poblíž, pak aktivuje své kamarády, sedne do auta, nakoupí vodu, nějaké
základní potraviny, odveze to dodávkou do té vesnice a začne rozdávat těm, kteří jsou
tou katastrofou zasažení. Má pocit, že koná dobro a dělá to dobře, ale nevidí, že na
druhém konci vesnice tím svým konáním způsobil krach místního obchodníka, který
tam postupně začal převážet zboží, je to pro něj obživa, povolání a zdroj příjmu. A
samozřejmě to, že se z jedné strany vesnice dováží bezplatná humanitární pomoc, brání
tomu, že se ta vesnice začne vlastními sílami stavět na nohy, a vlastně se tím podřezává
její pevný základ. To je dost častý projev, který se děje kdekoliv na světě, že neřízená
pomoc může být v určitou chvíli škodlivá, protože deformuje místní podniky a nedává v
některých momentech šanci na to, aby se komunita z té katastrofy otřepala. V jiné
situaci je to samozřejmě potřebné, když nezbývá nic jiného, než dovážet humanitární
pomoc a nechat místní obyvatelstvo na ní nějakou dobu závislé. Proto je důležité, aby
dobrovolníci byli organizováni a nedocházelo ke kontraproduktivnímu efektu.
Je škoda plýtvat energií a zdroji těch lidí, kteří pomáhají nejen financemi, ale i
fyzicky. Ti lidé musí vědět, že jejich práce je důležitá, užitečná, nezbytná a navíc
smysluplná. Proto je potřeba umět dobrovolníky organizovat. Osobně jsem zastáncem
názoru, že pokud někdy nastane krize nebo katastrofa, jsou důležité oba pilíře pomoci ta spontánní, neřízená, která je velmi pružná a probíhá tady a teď, i ta organizována,
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která je nějakým způsobem řízená, má nějakou energii a systém (třeba kompatibilnější
systém, který v daném místě existuje: ať už je to pomoc OSN54, vládní pomoc, hasiči,
policie). Dobrovolníci jsou výbornou možností a páteří takové události, při správné
organizaci je možné na nich stavět obnovu území a jeho vzpamatování se z krize.


Podle motivace, která inspiruje dobrovolníky a dodává jim ochotu
pomáhat, je můžeme rozdělit na určité dobrovolnické typy. Ne každý
z nich je vždy výkonný a spolehlivý. Zmiňují se zde tři typy takových
dobrovolníků.

Samozřejmě je velkou otázkou, s jakou motivací dobrovolníci přicházejí, protože
není dobrovolník jako dobrovolník. Jsou ti, kteří mají bezprostřední potřebu, když vidí
katastrofu, nějakým způsobem pomoci. Na druhou stranu existují ti, kteří to vnímají
téměř podobně, ale mají silný impulz, který je vnitřně přesvědčuje o tom, že jedině
jejich vidění situace je správné, a všechno, co probíhá na místě pod vedením státu, nebo
jiných organizací, je špatné, proto je potřeba okamžitě pomáhat. Tito dobrovolníci,
většinou v dobrém úmyslu, mají potřebu se angažovat někdy v nesprávnou chvíli na
nesprávném místě. Nemají trpělivost a důvěru v to, že ve vyspělých zemích existuje
systém organizace, který má svá pravidla, a je dobré se nejprve tato pravidla naučit,
porozumět jim a najít správný okamžik pro poskytování pomoci. Pak jsou dobrovolníci,
kteří mají podobné motivy, ale přecení svoje síly a náhle zjistí, že ta práce a zapojení
nejsou takové, jak viděli v televizi, pak ta skutečná práce jim příliš nevyhovuje, nelíbí
se, anebo je nad jejich fyzické síly.


Zde je příklad dobrovolníka, který se s nadšením zapojí, vyčká, a pak na
místě neadekvátně reaguje, nebo se neadekvátně zapojí do pomocné
činnosti.

Uvedl bych konkrétní příklad. Jde o příklad z povodní 2010, kdy se v jedné vesnici
prostřednictvím sociálních médií rozpoutala nepříjemná a nepravdivá kampaň o tom, že
starostové obce nezajistili stravování pro obyvatele zasažené oblasti, že ti strádají
54

OSN – Organizace spojených národů – mezinárodní organizace, která dbá na zachování mezinárodního
míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Byla založena v roce 1945, v dnešní době sčítá 193
členských států.

35

hladem, nemají přístup k potravinám, je to nelidské, je to strašná ostuda. Tahle
informace proběhla medii, a lidi to rozhodilo. Pak tito lidé, kteří žili mimo tuto oblast,
začali přemýšlet, jak můžou sami pomoct. Ta skupinka se zorganizovala, přijela na
místo, rozbalila polní kuchyň, a při nevyhovujících hygienických podmínkách, na
nevhodném místě, začala na ohni v kotlíku vyvářet guláš a pak rozdávat obyvatelům. Je
to příklad nerozvážné afektované pomoci, která se příliš aktivisticky postavila do
pozice, že vše je špatně a je potřeba tu situaci zachránit. Pravda byla samozřejmě jiná.
To bylo ve vesnici, kde jsme působili a věděli jsme, že tam, ještě před tou reportáži, po
dobu několika týdnů, obec vařila ve vlastních prostorách, uvařené jídlo se naložilo do
vojenských a hasičských nákladních vozidel, zaměstnanci úřadu to rozváželi po všech
domech a pravidelně zásobovali všechny obyvatele teplým jídlem. Ta chybná informace
pravděpodobně vznikla nedopatřením, kdy nějaká paní se svěřila dceři, že nemá ani
pomyšlení na jídlo po té události, že už dva dny neměla nic teplého, že jí studenou
stravu, co měla v zásobě doma. Tato informace se dezinterpretovala tak, že není
zajištěno stravování. A ta skupina, která začala nahrazovat fungující systém, neznaje
jednak podstatu věci, jednak pravidla pro fungování v takové situaci, se dopustila
kontraproduktivní činnosti. Zaprvé se z toho vytvořila mediální bublina. Zadruhé mohli
způsobit střevní potíže neodbornou přípravou jídla, bez hygienických potvrzení,
povolení a tak dále.


Je také i příklad dobrovolníka, který přecenil svoje síly, a zjistil, že
realita je jiná, než viděl v televizi, nebo četl v novinách.

Další příklad, který jsem chtěl zmínit, je také z českých povodní. Tenkrát přijel
dobrovolník, který přecenil své síly. Ten člověk viděl možnost, že bude pomáhat v
nejhorší oblasti, v epicentru dění, ale na místě zjistil, že kamery zabírají jenom některé
oblasti, některé části - ty nejvíce atraktivní, ale pomoc je potřeba i v méně atraktivních a
mediálně vděčných oblastech. Takovou pomocí, o které mluvím, může být například
výdej hygienických pomůcek na obecním úřadě, nebo mytí nábytku, oplachování oken,
vynášení bláta ze zatopeného domu někde na pokraji zájmu médií, v zastrčeném koutku
vesnice. Ti lidé (a to je bohužel docela významné procento) po několika hodinách zjistí,
že se jim to nelíbí a odejdou.
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„Nespolehliví“ dobrovolníci můžou způsobit určité potíže při samotném
působení na místě a při fungování dobrovolnického systému Červeného
kříže. Ten ale zajistil, aby systém uměl s podobnými případy počítat a
organizovat dobrovolníky tak, aby jich bylo dost a potřebná pomoc byla
vždy poskytnutá.

Pro nás, kteří organizujeme dobrovolníky, je to někdy těžké, protože rádi
zapojujeme ty, kteří chtějí spontánně pomáhat. Máme k tomu vymyšlený systém, a pro
nás jsou velmi důležití, protože víme, do kterých aktivit je můžeme zapojit. Ale
problém je, že když se někdo k nám s velkou chutí přihlásí, zaregistruje se, podepíše
smlouvu o dobrovolnictví, my ho pojistíme, a on pak během tří hodin odejde, aniž by
řekl, že odchází. Je to špatně, protože my za něj na zbytek dne nemáme náhradu. Je to
škoda pro nás a pro ty lidi, kterým mohlo být pomoženo. To je případ, kdy očekávání
jsou jiná. Pak jsou lidé, kteří přecení své síly a řeknou, že tady to smrdí, tady pracovat
nemůžou. Ono to opravdu smrdí, protože není tam hezky, ale patří to mezi ty věci, které
nepřenesla ta media, a na lidi to zapůsobí tak, že řeknou: „To není pro mě, nemůžu se
na to dívat, mám z toho špatné sny“, a odcházejí. Pak jsou někteří, kteří přecení fyzické
síly, anebo jsou k sobě velmi opatrní, mají potom problém, že práce, kterou dělají, je
pro ně velmi namáhavá, bolí je ruka, mají záděrku, bolí je levé koleno, a chtějí se vrátit.
V tu chvíli nám vypadnou ze systému dobrovolnictví.
To jsou negativní stránky, se kterými je ale potřeba počítat. Proto v našem systému
máme určitou statistiku a odhad toho, o kolik více dobrovolníků potřebujeme, protože
už víme, že určité procento z nich odpadne. My se snažíme, abychom ty dobrovolníky
nacházeli ještě dříve, než dojde ke katastrofě, aby se ten člověk v době, kdy je čas na
přípravu, odborně dovzdělal, připravil, a my ho trochu poznali a viděli, do jaké míry je
spolehlivý. Dobře připraveni dobrovolníci umí předvést neuvěřitelnou odpovědnost,
energii, aktivitu.


Pro Červený kříž je důležitá nestrannost, a to i v případě dobrovolníků,
jejich činnosti a jednání. Někdy ta nestrannost je v rozporu s něčí
ochotou působit dobrovolně. Někdy dobrovolníci chtějí vybírat, komu
pomáhat a komu ne. V rámci Červeného kříže je to nepřípustné. Princip
nestrannosti se tak stává omezením při výběru dobrovolníků.
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Dobrovolnictví má ještě jeden aspekt. Dobrovolníci se velmi rádi a ochotně angažují
při pomoci, která je v souladu s jejich přesvědčením, jejich filozofií, třeba i s jejich
politickým názorem. Dobrovolníci, zvlášť v těch situacích, které nejsou kompatibilní s
jejich přesvědčením, odmítnou některé věci dělat. Někdo například nechce pomáhat
uprchlíkům, protože je proti politice vítání uprchlíků, nebo v Nepálu chce pomáhat
jenom těm, kteří jsou buddhisté, nebo na Majdanu nebude obvazovat příslušníky
„Berkutu“55, protože chce pomáhat jenom zraněným demonstrantům. To je velmi
komplikovaný moment. Každý dobrovolník má na to právo, a je to v pořádku osobní
důvody respektovat. Ale Červený kříž tu pomoc poskytuje vždy nestranně. Testujeme v
těchto případech úplně jinou otázku, a to jestli člověk potřebuje pomoc, a je jedno jestli
je to příslušník Berkutu nebo ukrajinský demonstrant, jestli je to hinduista nebo
buddhista, jestli je uprchlík nebo není.
Princip nestrannosti je pro nás omezením při výběru dobrovolníků, protože my
chceme, aby dobrovolník tento princip respektoval.


Nestrannost, mimo jiné, do určité míry zjednodušuje jednání a
rozhodování při krizových situacích.

Tento princip nestrannosti zjednodušuje situaci. Díky tomu nemáme v podobných
situacích problém rozlišování takzvaného dobra a takzvaného zla, ale redukujeme
humanitární pomoc na to, že se ptáme, kdo je potřebný, a tomu prioritně nabídneme
svojí pomoc, dáme mu více síly a materiálu, než tomu, kdo je méně potřebný podle
daných kritérií. Oddělování dobra a zla v tuhle chvíli není tématem, které řešíme.
Dobrovolníky o tom musíme poučit, aby věděli, že pomoc, kterou budou pod naší
hlavičkou poskytovat, musí být v souladu s tímto principem.


V následující části jsou uvedeny příklady o nestrannosti a jejích etických
aspektech z hlediska dobrovolnického působení. První příklady jsou
krátké a věnují se více formální stránce nestrannosti.

Uvedl bych několik příkladů. V Německém Červeném kříži v Drážďanech, kde jsem
byl v uprchlickém táboře na návštěvě, z kapacitních důvodů museli přijmout 450
55

„Berkut“ – speciální policejní jednotky ministerstva vnitra Ukrajiny. Působily od r. 1992 do r. 2014.
Hlavní úlohou těchto jednotek bylo zabezpečovaní veřejného pořádku.
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nových dobrovolníků, zároveň se museli s jednou třetinou z nich rozloučit, protože pro
ně ta pomoc nebyla v souladu s jejich přesvědčením. Měli svoji představu o tom, komu
pomáhat a komu ne. Stejně tak na Majdanu Ukrajinský Červený kříž musel položit
otázku každému novému dobrovolníkovi, jestli je připraven poskytnout zdravotnickou
pomoc i té druhé straně barikády - útočící policii nebo silovým složkám. A třetina těch
lidí řekla: „Ne, já chci pomáhat jenom demonstrantům, protože tamti jsou zlí.“


Třetí příklad je z působení Richarda Smejkala během zemětřesení
v Nepálu (2015). Ukazuje, jaké omezení nestrannost může mít. Zajímavé
je, že i v případě takových omezení, která mohou zabránit využít
nějakou konkrétní pomoc, princip nestrannosti se zdá být správný.

V Nepálu jsem se dostal do situace, kdy jsme měli dostatek přepravní techniky, měli
jsme vrtulníky, které měly převézt naši humanitární pomoc do nedostupných vesnic
v horách. Ve městě velmi špatně fungoval elektrický proud a internetové připojení,
proto místní park nahrazoval internetovou nástěnku. Když někdo měl volnou kapacitu
v autě nebo nějaký materiál, a chtěl to někomu nabídnout, šel do parku a nabízel, co má
k dispozici. Ten, kdo tu pomoc hledal, zase šel do parku, aby oznámil, že má volné
auto, ale nemá, co by do něj naložil. Někdo jiný nabídl, že má přikrývky a léky, ale
nemá, jak je odvézt. Tak se tam potkala poptávka s nabídkou, a druhý den ti
dobrovolníci vyrazili.
V tom parku jsem také byl a potkal jsem tam Kanaďanku, která měla velké množství
plachet (ty byly v tu chvíli velmi potřebné). Povídali jsme si, říkal jsem jí, že máme
volnou kapacitu ve vrtulníku, který nám byl poskytnout indickou armádou. Když jsem jí
nabídl možnost ty plachty předat nám, s tím že my je druhý den odvezeme, tak se
rozzářila. Říkala, že to je výborné, ale má podmínku, že ty plachty musí být dodány
pouze buddhistickému klášteru, nikoliv hinduistickému. Ověřil jsem si, v jakém stavu je
ten buddhistický klášter - byl zasažen zemětřesením, ale nebyl v horším stavu, než jiné
hinduistické kláštery, které byly srovnány se zemí, nebo oblasti, které byly totálně
srovnané, v nichž byla větší potřeba těch plachet. Proto jsem její nabídku nemohl
přijmout. Nemohl jsem garantovat, že ty plachty rozneseme jenom do toho jejího
kláštera. Jediné, co jsem mohl garantovat, bylo to, že ty plachty rozdáme tomu, kdo je
potřebuje nejvíce. Nevyhovovalo jí to, potřebovala uspokojit tu část obyvatelstva, která
je buddhistická, protože tak to chtěli její sponzoři, kteří z Kanady posílali peníze a
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celoživotně podporovali buddhismus, proto měli tuto omezující podmínku. Pro nás to
bylo neakceptovatelné, tak ta paní šla do jiného místa hledat jinou možnost, jak ty věci
doručit.
Na místě jsem nebyl sám, ale s kolegy z Nepálského Červeného kříže. Ty principy
máme po celém světě jednotné, je věnována pozornost tomu, abychom je znali a
aplikovali. Proto s kolegy z Nepálského Červeného kříže jsme si vůbec nepotřebovali
nic vysvětlovat, pro nás bylo jasné, že by to bylo porušením principu nestrannosti.
Sdíleli jsme jeden univerzální princip a jednali jsme podle jednotného kodexu.


O nestrannosti se dá zmínit i z hlediska podávání svědectví o porušení
pravidel nebo lidských práv nějakou ze stran konfliktu. I v takových
případech Červený kříž ten princip musí dodržet, ale může při tom
vyjednávat.

S nestranností je spojená ještě jedna věc. A to je jeden z důvodů, proč se v
sedmdesátých letech od Červeného kříže oddělili Lékaři bez hranic 56. Pro ně byl
důležitý jeden atribut, a to podat svědectví o tom, že se někde některá ze stran uchyluje
k bezpráví. To svědectví podávají takovým způsobem, aby se o tom dozvědělo světové
společenství, a ta organizace zatlačila na daný stát, danou autoritu – kohokoliv, aby své
jednání změnil.
Nejde tu o nějaký rozpor, ale o jiný pohled na událost. Z pohledu Červeného kříže
podávání svědectví je neakceptovatelné. Ve chvíli, kdy se rozhodneme podávat
svědectví o zlém konání jedné ze stran konfliktu, můžeme si spočítat, že reakce té
strany, kterou oficiálně napadneme, bude přirozeně taková, že naše dobrovolníky
vykáže a zakáže jim činnost na svém území. A pak by Červený kříž musel to území
opustit. V důsledku toho svědectví se poskytuje pomoc jenom jedné straně konfliktu,
protože ta druhá nám nedovolí na svém území působit. Tím se vlastně porušuje
neutralita, a Červený kříž by se dostal do stavu, kdy nemůže zabezpečit princip
nestrannosti.
Upřímně řečeno, o těch věcech se jednoduše hovoří, ale ve skutečnosti je to velmi
složité. Když pomáhám, dost často si kladu zásadní otázku, jestli je správné pomáhat a
zároveň vědět, že se někdo dopouští porušování práva. My ale víme, že můžeme
56

Lékaři bez hranic – mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou
pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Založena v roce 1971. (www.lekari-bez-hranic.cz).

40

vyjednávat, abychom mohli pomoci všem subjektům na místě. Červený kříž se to snaží
řešit cestou, která je mezi znepřátelenými stranami respektována. Pokud se dozví o
porušování pravidel, apeluje na stranu, která je porušuje, aby od toho opustila. Dělá to v
individuálním jednání se zástupci té strany, a dává tomu subjektu šanci na nápravu.
Někdy se to daří, ale někdy také ne, není to absolutní pravidlo.


Zde se uvádí příklad věznice v Guantanámo, kam má přístup, jakožto
nezávislá nezisková organizace, jedině Červený kříž.

K tomu bych uvedl příklad. Červený kříž navštěvuje lidi v detenci, kteří jsou
většinou zadržováni bez soudního rozhodnutí z bezpečnostních nebo vyšetřovacích
důvodu a podobně. Jedna kauza, která to, co tady říkám, dokresluje, je případ
Guantanámo 57. Bylo učiněno mnoho pokusů různých organizací, včetně OSN, aby
Spojené Státy povolily návštěvu vězňů Guantanámo nějakou nezávislou komisí, která
by zhodnotila, v jakých podmínkách jsou v tom vězení zadržováni. Spojené Státy to ve
všech případech odmítly, a jediný subjekt, kterému to dovolily, je Červený kříž58, který
má právo ty vězně navštěvovat, dohlížet na to, v jakém jsou stavu, jak je s nimi
zacházeno, a zprostředkovávat jim kontakty s rodinou. Nejde tu o to přesvědčit stranu,
aby vězně propustila, to v žádném případě. Jde o to, že si Červený kříž neklade otázku,
kdo válku začal, kdo je hodný a kdo je zlý, ale dává si za cíl kontrolovat a dohlížet na
to, aby podmínky, v nichž je ta osoba zadržována, splňovaly základní humanitární
minimum.

57

věznice Guantanámo (zřízena v roce 2002, nachází se na vojenské základně námořnictva Spojených
států amerických na Kubě) – zadržovací tábor pro osoby označené jako „militární bojovníky“ zadržené
v Afganistánu a Iráku (většinou se jedná o osoby podezřelé z terorismu). V roce 2013 bylo prohlášeno,
že zdravotníci pracující s vojenskými a zpravodajskými službami navrhovali a podíleli se na krutém,
nelidském a ponižujícím zacházení a mučení zdržených osob. Věznice (vedení, pracovníci) byla
několikrát obviněna z porušování lidských práv. (zdroj: www.newsru.co.il, www.upi.com).
58
Podle inspektorů Červeného Kříže byly zadržené osoby mučeny, včetně odepření spánku, bití,
hladovění a zamykání ve stísněných a studených buňkách (zdroj: newsru.co.il).
.
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Jako shrnutí se zaměříme na popis fungování dobrovolnického systému a
popis nástupu dobrovolníků do Českého Červeného kříže.

Při výběru dobrovolníků je pravda, že ne každý dobrovolník je pro nás ideálním
dobrovolníkem. Potřebujeme lidi, kteří si to rozmyslí a zváží. Proto jsme začali budovat
systém, jak takové dobrovolníky najít. Pravidelně zveřejňujeme otevřenou možnost se
připojit, stát se dobrovolníkem, který se bude připravovat na katastrofy. Stavíme to na
komunitách, na dobrovolnicích, a na tom, co nejvíce je proškolit a připravit, aby situaci
zvládli. Oznamujeme a hledáme lidi, a ve chvíli, kdy se nám někdo přihlásí, jim
nabízíme čtyři setkání (1-1,5 hodin dlouhá), při kterých projdou základy, které jsou pro
takovou činnost v budoucnu potřeba: kurz první pomoci, kurz komunikace, také výuka
principů (ty principy jsou 150 let staré, ale jejich výuku jsme zavedli nedávno, a to
proto, že jsem měl pocit, že si člověk má udělat jasno v hlavě o tom, jak chce pomáhat).
Snažíme se, aby dobrovolník, který k nám chce nastoupit, byl s námi na stejné vlnové
délce a respektoval stejné principy.
To zapojení probíhá tak, že dobrovolníci nedříve absolvují kurz principů, pak jsou
zařazeni do našeho seznamu, pak jim nabízíme různá cvičení a školení. Když dojde
k nějaké události, vyvoláváme je. Přednostně dáváme možnost se zapojit do události
těm, které známe, kteří prošli tréninkem, proto mají nějaké dovednosti, jsou pro nás
konzistentní a čitelní. Takto funguje dobrovolnická činnost a dobrovolnický systém
v rámci Českého Červeného kříže.


Aspekty humanitární pomoci.

Po tom, co jsme probrali určité aspekty dobrovolnictví, zaměřili jsme se na
aspekty humanitární pomoci. Je mnohem lepší, aby ta pomoc byla řízená a
organizována. Spontánní a neřízená pomoc nemusí být vždy užitečná a
správná. Někdy bývá zcela zbytečná a může vytvářet zátěž na dobrovolníky.
Někdy ti, kdo tu pomoc chce poskytnout, narážejí na problém, že se to nedá
na místo jednoduše dopravit.
Mohli bychom se zaměřit na humanitární pomoc, její aspekty a fungování
v rámci Červeného kříže?
Když lidé vidí v televizi nějakou katastrofickou událost, u mnoha z nich je
přirozenou reakcí, že hned chtějí nějak pomoct. Dost často je napadne něco takového:
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„Stalo se zemětřesení, někde je válka, já vezmu svoje oblečení a půjdu to někam
odevzdat, abych pomohl těm, kteří jsou zasažení“, nebo: „Půjdeme a pomůžeme dětem,
kterým spadla škola, teď nemají učební pomůcky, pošleme jim ty pomůcky“. To je
hezká představa, ale je do určité míry naivní. Pamatuji si, že když bylo zemětřesení
v Nepálu, v jednom českém kraji ve školách paní učitelky sbíraly věci: tužky, penály,
sešity, gumy, pravítka, aby udělaly školní balíček pro nepálské děti, které přišly o školu.
Ta představa je hezká jenom do okamžiku, kdy si položí tu otázku, jak to tam dostanou.
To je, bohužel, úskalí všech těchto humanitárních pomocí, na které se někdy zapomíná,
někdy se to přihlíží, a někdy je někým zneužito. Příprava takové pomoci bude nakonec
mnohem dražší, než její pořízení přímo na místě. To by se mělo maximálně všude
dodržovat: pokud chcete pomáhat, pomáhejte prostředky, materiálem, a vlastně i lidmi,
kteří jsou nejblíže k té události. Má to spoustu důvodů. Z finančního hlediska se cena té
pomoci prodražuje (musí se zaplatit doprava, málokdy se stává, že letecké společnosti
přijmou přepravu zdarma). Dále je problém v tom, že se může deformovat místní trh. Je
to situace, kdy místní továrna, která vyrábí tužky a papíry, přijde o zakázky, protože
najednou tam přijde obrovské množství zahraniční pomoci z ciziny. Další nešvar této
pomoci je, že se můžou nasbírat a připravit věci, které nikdo nebude potřebovat. Je
kauza známa z Haiti59, kam dorazily obrovské zásilky krabiček od videokazet, nebo
deky, vlněné svetry - na Haiti nikdo nikdy nepotřeboval žádnou deku a svetr. Nějaký
dárce tam poslal ledničky, které byly nepoužitelné v místní síti, protože je tam jiný
elektrický rozvod a jiné napětí. Dokonce je statisticky vyjádřeno, že v případě Haiti
humanitární pomoci, která dorazila na místo ze zahraničí, ze 60 % byla nepoužitelná. Je
na to potřeba přibližně jedna třetina všech dobrovolníků, aby tu nepotřebnou pomoc
vytřídili. Vzniká tu další trauma: co s tím, co není potřeba? (ty ledničky se potom začaly
používat alespoň jako pracovní stoly).
Motivů, proč k tomu dochází, je spousta. Buď někdo vyhlásí sbírku, která je
absolutně nesmyslem, pak nasbírá věci, nebo získá peníze a rozhodne se koupit něco, co
si myslí, že se na místě asi bude hodit. Potom to může být čistě ekonomický zájem
nějaké firmy, která tam v rámci své „responsible policy“60, odvede část na humanitu a
59

16. ledna 2010 došlo k velkému zemětřesení (o síle 7,0 M w) na Haiti, s epicentrem 20 km od hlavního
města Port-au-Prince (obyvatelstvo cca 2,5 milionů), které bylo následováno dalšími otřesy o síle 5,0-5,9
Mw. Byly zničeny tisíce budov, kulturní památky, nemocnice. Zemřelo 222570 lidí, bylo zraněno 311000
lidí, pohřešováno 869 lidí. Materiální škody činily 5,6 miliard eur. (zdroj: archivní zprávy o
zemětřeseních www.unicef.org)
60
responsible policy – (překlad z angličtiny) politika odpovědnosti. (Obvykle se česky používá spojení
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vykáže si do výroční zprávy, že poskytla pomoc. Anebo to může být skutečně nějaký
ekonomický kalkul firmy, která vyskladní nepotřebné zboží, odepíše si je z daní, a získá
z toho nějaký ekonomický profit.


I když je Červený kříž založen na dobrovolnictví, vždy se ve svých
aktivitách angažuje a působí profesionálně. Nesmí dopustit, aby
poskytována pomoc byla organizována a zařízena špatně, nesprávně.
Proto na to má systém a určitá pravidla.

Pro Červený kříž platí velmi pevné pravidlo: čeká na to, až území zasažené
katastrofou a místně příslušná národní společnost řekne, co konkrétně potřebuje (peníze
nebo materiál), teprve potom ostatní společnosti na to reagují a začínají připravovat
potřebnou pomoc. A stejně jako u těch povodní, do té oblasti pošlou průzkumné týmy,
které mají dělat monitoring - buď rychlý, nebo detailní. Při povodních na Balkáně 61
přišla jasná informace z Bosny a Hercegoviny, byl to seznam věcí, které nutně
potřebovali. V tu chvíli, pokud se rozhodneme, jako Česká republika, jako Český
Červený kříž zareagovat, ověříme si, jestli jsme schopni takové věci poskytnout. Pokud
ano, spojíme se s Červeným křížem na místě, a upřesníme si, kolik čeho chtějí.
Například jsme měli dotaz od nějaké farmaceutické firmy v Česku, jestli nechtějí nějaké
konkrétní léky v Srbsku, nebo v Bosně. Většinou v případě léků odpověď těch
národních společností je negativní, protože jsou s tím velké komplikace - jednak právní,
jednak aplikační - protože často jde o stejnou účinnou látku, která se ale prodává v dané
zemi pod jiným obchodním názvem. Lékaři v nemocnicích se potom velmi těžko
přecvičují, aby začali používat úplně stejný lék, ale pod jiným názvem.

„politika sociální odpovědnosti“).
61
14. května – 19. června 2014 probíhaly povodně na území Jihovýchodní a centrální Evropy, především
na Balkánském poloostrově. Nejvíce byly zasaženy Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko. (Také
byly zasaženy v menší míře Makedonie, Rumunsko, Polsko, Rakousko). Bylo zaplaveno území
s obyvatelstvem 1,5-2,15 milionu lidí, zatopeno několik velkých měst, a také menší města a vesnice.
Zemřelo 50 lidí, stovky tisíc lidí musely opustit své domy. (zdroj:
www.ceskatelevize.cz/ct24/svět1033370, www.independent.mk/articles/5054).
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Aby mohl co nejrychleji připravovat a dodávat potřebnou pomoc,
Červený kříž vytvořil síť logistických center po celém světě.

Je tu ještě jedna možnost, která je unikátní, a Červený kříž to má celosvětově:
vytvořil síť sedmi takzvaných „prepositions“ - logistických center (jedno je v Dubaji,
druhé je v Panamě, třetí je v Ženevě a tak dále), jejichž mechanismus spočívá v tom, že
v průběhu míru a klidu do těchto center národní společnosti Červeného kříže posílají
buď peníze, nebo materiál, které se v těch skladech naplňují. A ve chvíli, kdy v nějaké
zemi, která je poblíž toho centra, vypukne katastrofa, mezinárodní federace Červeného
kříže je schopna okamžitě do 24 hodin přímými dodávkami navézt humanitární pomoc
do dané oblasti. Ta rychlost je úžasná, protože ve srovnání s modelem, který byl předtím
v roce 200462, se mluví ne o dnech, ale o týdnech, než dorazí vyžádaná pomoc, která je
navíc velmi prodražena.

62

Červený Kříž to zavedl po zemětřesení v Pákistánu 2005.
Zemětřesení zasáhlo pákistánskou oblast Azad Kashmir 8. října roku 2005 v 03:52 UTC. Síla zemětřesení
byla 5,2 stupně Richterovy stupnice. Podle odhadů v Pákistánu zahynulo 73,338 lidí. Zemětřesení zasáhlo
také okolní regiony (Tádžikistán a západní Čínu).
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Pomoc Českého Červeného kříže při zemětřesení v Nepálu63.

25. dubna a 12. května 2015 došlo k velkému zemětřesení na území Nepálu.
První zemětřesení bylo 25. 4. 2015 o síle 7,8 Mw, druhé zemětřesení - 12. 5.
2015 o síle 7,3 Mw. V květnu Český Červený kříž tam poslal humanitární
pomoc a tým dobrovolníků (včetně Richarda Smejkala). Zaměříme se na to,
co ta pomoc představovala a jak probíhala její příprava.
Můžete vyprávět podrobněji o Nepálu a o tom, jak jste tam, jakožto pracovník
Českého Červeného kříže, působil?
Nepálský Červený kříž vydal výzvu, ve které uvedl, co potřebuje, ať už to byly
peníze nebo konkrétní věci, které jim docházely. Za normálních okolností bychom (jako
například při zemětřesení v Japonsku 64) zřejmě zareagovali tak, že zašleme finanční
obnos - finanční prostředky, které získáme veřejnou sbírkou - aby na místě nakoupili
věci, které potřebují. V případě Nepálu situace byla velmi komplikovaná. Zemětřesení
mělo velké katastrofické následky - infrastruktura byla zničená, silnice a cesty byly
zavaleny, tradiční transportní koridory nefungovaly. Zdálo, že se všechno dá nakoupit
nedaleko v Bangladéši, velmi levně a efektivně, ale odtud to nešlo převézt do Nepálu.
Unikátně jsme se ocitli v situaci, kdy Nepál hlásil velký nedostatek léčiv (anestetik a
antibiotik, a léčiva se standardně nepřevážejí). Znal jsem se s jednou lékařskou
z Nepálu, spolu jsme vymysleli mechanismus, že my tady v Praze dáme dohromady tým
složený z jednoho českého lékaře, mojí osoby a nepálské lékařky, a pak dáme
dohromady tým lékařů ve vybraných nepálských nemocnicích. S nimi jsme vedli
týdenní komunikaci o tom, jaké věci, které jsou v případě katastrof nedostatkové a ještě
více zvýrazňují strádání lidí, akutně potřebují. Nešlo o zvláštní speciální léky, ale o
63

25. dubna a 12. května 2015 došlo k velkému zemětřesení na území Nepálu. První zemětřesení - 25. 4.
2015 o síle 7,8 Mw, druhé zemětřesení - 12. 5. 2015 o síle 7,3 Mw. (Pak došlo k řadě následných otřesů).
Epicentrum 82 km na severozápad od hlavního města Káthmándú. Zemřelo více než 8 tisíc lidí, bylo
zraněno více než 20 tisíc lidí, zničeny tisíce domů, poškozeno více než 500 tisíc budov. Škody činily cca
10 miliard dolar. (zdroj: earthquake.usg.gov/earthquakes/eventpage/us200029263#executive, článek
novin Daily News středa, 29. 4. 2015, www.ria.ru, www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/28,
www.aljazeera.com/news/2015/04).
64
11. března 2011 na území Tohoku v Japonsku došlo k zemětřesení o síle 9,0 Richterovy škály.
Epicentrum bylo v moři u ostrova Honšú. Zemětřesení bylo následováno tsunami (38 metrů vysoké).
Zemřelo více než 15 tisíc lidí, bylo zraněno 6152 lidí, pohřešováno 2600 lidí. (zdroj:
www.latimes.com/science/la-sci-japan-uake-science-20110313-story.html,
www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1279608/).
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jednoduchá anestetika a antibiotika. Ty týmy komunikovaly také mezi sebou a vznikl
podrobný seznam nemocničních setů, které byly potřeba na místě. My jsme se snažili
tlačit na to, aby ten seznam byl kompatibilní u nich v Nepálu - aby lékaři se nebáli
označení toho anestetika anebo antibiotika, aby ho mohli používat, protože hrozí, že
když pošlete lék, který se u nich jmenuje trošku jinak pod obchodní značkou, jednomu
to po telefonu vysvětlíte, ale nepřesvědčíte desítky lékařů v nemocnicích, aby to začali
bez obav používat. Proto jsme na to dali velký důraz.


Jedna věc je připravit humanitární pomoc. Další věc je najít řešení, jak
tu pomoc dopravit na místo události. Protože pomoc, kterou Český
Červený kříž hodlal poslat, se skládala z několika tun materiálu, a Nepál
je velmi vzdálená země, zajištění té dopravy nebylo zdaleka tak
jednoduché.

Velice nám přispělo, že se česká vláda rozhodla vyslat do oblasti tým hasičského
záchranného sboru, který se používá při katastrofických situacích. A ten má jednak
složku záchrannou - to jsou ti, kteří na místě pomáhají provádět záchranné práce,
pátrání v ruinách a podobně, zároveň má lékařskou složku - to jsou lékaři z fakultní
nemocnice v Brně, kteří na místě poskytují lékařskou péči. V takových situacích se
posílá letecký speciál, což je vládní letadlo (český airbus), které dopraví na místo tým,
techniku a všechno ostatní. Zde jsme využili zajímavý potenciál nebo mezeru možnosti.
Týmy byly vyslány na několik týdnů, protože v průběhu jejich nasazení musí docházet
k rotaci neboli výměně těch zasahujících hasičů, znamená to, že letí poloprázdné
letadlo, které tam převáží nové lékaře, hasiče a trošku materiálu, a zbytek prostoru je
volný. Požádali jsme českou vládu, české Ministerstvo zahraničí, abychom mohli ten
volný prostor vyplnit právě materiálem pro nepálské nemocnice, který jim byl přímo
adresován. Kdybychom nemohli využít tu chybějící kapacitu, nemělo by smysl v České
republice shromažďovat pomoc a přepravovat ji několik tisíc kilometrů, protože ve
výsledku let takového letadla stojí několik milionů korun, což není levná záležitost.


Samotná příprava pomoci je také velice důležitá – nic se nesmí
opomenout, všechno musí být dobře promyšleno. Ten proces je velice
náročný a zabere hodně času.
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Začal jsem se v tom angažovat prakticky okamžitě od zemětřesení, protože už jsem
měl za sebou zkušenost z Ukrajiny a z Balkánu. Někdy je to taková zvláštní souhra
náhod. Potkal jsem se s nepálskou lékařkou, která působí a žije v Čechách, je velmi
empatická, schopná a nadšená pro tu věc, což mi umožnilo realizaci takového projektu.
Nechtěli jsme zanedbat žádný detail. Ta komunikace a přípravy byly velmi intenzivní, a
ty, když nechcete nic podcenit, vám seberou veškerý čas.
Samotná přeprava pomoci a působení na místě bylo méně časově náročné, než ta
příprava (nákup materiálu, zabalení) a zapojení do ní dalších lidí. S tím souvisí i to, že
já jsem nikdy v Nepálu nebyl, tak jsem se snažil najít a načíst si informace o samotném
státu a gramotnosti lidí, protože jsme měli okolo devadesáti různých krabic s různým
vybavením připraveným jako nemocniční sety pro každou nemocnici. Měl jsem docela
nepříjemnou, strašidelnou představu o tom, jak to tam rozdělíme. V tuhle chvíli se mi
velmi osvědčilo používat grafický značkový systém - každou krabici jsem označil jinou
barvou a každá barva znamenala jinou nemocnici. Když jsme měli věci přebalovat a
připravovat k distribuci, gramotnost těch pomocníků byla minimální, jazyková
vybavenost nebyla dobrá, a vysvětlovat, že krabice s nějakým popisem patří tam a ta
druhá s druhým popisem patří někam jinam, bylo neproveditelné. Díky grafickému
systému to probíhalo tak, že jsem stál uprostřed malého náměstíčka a řídil jsem, že žlutá
barva je v rohu, zelená je tam, modrá – tam, červená – tam, a ti nosiče byli schopni ty
krabičky překládat tak, abychom mohli naložit příslušný náklaďák správným
materiálem.


Ve zdánlivě neřešitelných situacích se někdy nabízejí neobvyklé způsoby
jejich řešení.

Samotný přesun do Nepálu vypadal trošku jinak, než když letíte na dovolenou.
Samozřejmě je to stres: jestli se do letadla vejde všechno, co je zabalené. Nám se stalo,
že jsme zaplnili veškery nákladový prostor - do toho letadla toho tolik moc nedostanete.
Nějaký osvícený letištní technik, co byl u toho, přišel s nápadem, že když dáme
dohromady jutové pytle a naplníme je těmi krabičkami a dobře je zavážeme, tak z nich
uděláme atrapy cestujících. Ten airbus měl spoustu prostoru na palubě, tak jsme udělali
asi 35 dalších pasažérů v podobě pytlů. Podle pokynů pilota jsme ty pytle museli také
připásat při startu a přistání. A tak, skutečně, každou škvírku, která v letadle byla, jsme
zaplnili materiálem.
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I při krizových situacích a katastrofách nepřestávají platit pravidla a
zákony daného státu. Konkrétně se jedná o celní úřad, který musí
dohlížet a kontrolovat všechno, co do země přichází. Červený kříž má ale
svoje privilegia, která umožnují, aby se pomoc doručovala co nejrychleji.

Po samotném příletu to není vůbec jednoduché: je to malá země s malým letištěm.
Když tam celý svět začne posílat všelijakou humanitární pomoc (včetně pomoci, která
tam nebyla potřebná, neboť vyrazila do země bez rozmyslu, bez analýzy, bez reportu)
dojde k přetížení letiště. Přistát na letišti v takovou chvíli je zázrak, protože některé lety
jsou odmítány a přistává se v okolních zemích. Po přistání nastávají těžké právní
záležitosti - jak zboží, které přivážíme (i když je to uprostřed katastrofy, i když je to
humanitární pomoc), dokážeme dostat přes celnici. Celnice funguje v každé zemi a není
možné jen tak přivézt několik tun materiálu, říct, že je to humanitární pomoc a rozjet se
s tím do hor. My jsme tam přivezli 25 tisíc dávek antibiotik a anestetik, což je velký
drogový potenciál, je to hlídáno i naším Státním úřadem pro kontrolu léčiv, musíme mít
vývozní povolení a zdokladovat, kam ty jednotlivé položky doputovaly. Tady funguje
mechanismus, který má Červený kříž a který mně pomohl. Mezinárodní Červený kříž
hned na to letiště umístil několik svých zástupců, kteří měli za úkol přivítat a přijmout
každou pomoc Červeného kříže. Pamatuji si, jak hasiči, kteří byli s námi na palubě, byli
překvapení, že hned po příletu na runwayi stál nákladový vůz označený červeným
křížem a byli tam zástupci (Britský Červený kříž a Dánský Červený kříž), kteří měli za
úkol řešit logistické záležitosti. Velmi rychle, rychlým koridorem, jsme dokázali
veškerý materiál vyložit z letadla a naložit na nákladní vůz. Po domluvě s celnicí, která
měla potvrzení o tom, že Nepálský Červený kříž ty věci opravdu chce a Český Červený
kříž je opravdu posílá, a jsou určeny pro pomoc, není to pašování drog nebo jiného
zboží, celní odbavení trvalo řádově pět minut, kdežto v případě ostatní pomoci ty
procedurální věci trvají mnohem déle.
Zažil jsem to na Balkáně, částečně jsem to zažil na Ukrajině, že v případě doručení
pomoci, která je označena červeným křížem a je garantována oběma společnostmi (že to
není tuňák v majonéze, ani to není lednička), je mezinárodně-právní tlak na to, aby
všechny státy světa, v případě katastrof, pro tento materiál vytvořily "Fast Track" zelený koridor, který se nezdržuje. Opravdu to funguje a pomíjí se, že celní řízení je
nástrojem pro regulaci pašování a průniku zboží z jiné celní zóny.
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Po příletu a celním odbavení začíná fáze distribuce humanitární pomoci.

Poté, co jsme prošli celní procedurou po příletu, ty kroky z technické stránky byly
snadné. Materiál jsme měli odvézt na Červený kříž a druhý den jsme měli začít s jeho
distribucí do nemocnic, které byly na seznamu jako příjemce pomoci.


Při svém působení v Nepálu Richard Smejkal zažil hodně věcí spojených
s geografickými, politickými a kulturními podmínkami. A první zážitek
se odehrál již na cestě na Nepálský Červený kříž.

Když jsme jeli nákladním vozidlem na Červený kříž, zrovna v tu chvíli probíhaly
další otřesy v Káthmándú 65. Ty všechny otřesy, co jsem tam zažil, byly okolo pátého
stupně, někdy i více. Když jsem seděl na zemi, nebo stál, nebo ležel, cítil jsem ty otřesy,
ale když jsem chodil, bylo to cítit méně. Ve městě jsem viděl hýbající se budovy, občas
někde padající omítku, anebo hýbající se sloupy, lampy a podobně. To byl velmi silný
zážitek. Když jsme projížděli nákladním vozidlem těsně po jednom záchvěvu, najednou
se proti tomu vozidlu zvedla vlna demonstrantů. Protože (a to je věc, kterou si člověk v
tu chvíli neuvědomí) po otřesu lidé měli obavu, že nákladní vůz, který je těžký, může
zvýšit otřesy, prohloubit narušenou statiku domů a způsobit jejich zřícení. Armáda,
která má velmi silnou pozici, rozehnala ty demonstranty, aby vozidlo mohlo projet. V tu
chvíli jsem chápal obavy těch lidí, na druhou stranu jsem věděl, že když by bylo podle
nich, žádnou pomoc nedovezu, to auto prostě musí tou čtvrtí projet, jiná silnice tam není
a není jiné řešení, jak by projelo. Stejně mi bylo líto, že někdo ty lidi rozhání v době,
kdy je taková panika. To souviselo i s tím, že v Káthmándú nebylo kde bydlet, protože
otřesy byly pořád docela silné, prakticky ve všech budovách nebylo možné pobývat.
Všechno probíhalo ve stanech na parkovišti a na zahradě. Do budovy se dalo zajít,
běžně jsme byli v budově, povídali jsme si, úřadovali jsme tu, ale při každém záchvěvu,
a to bylo každé dvě nebo tři hodiny, zase se vybíhalo ven, protože se nevědělo, jestli ten
zachvěv nebude velmi silný.
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Káthmándú – hlavní město Nepálu. Nachází se v zóně Bágmatí. Sčítá kolem 1 milionu obyvatel.
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Jak teda lidé řešili ubytování, když nemohli bydlet v budovách? Kde
spali? Odpověď je jednoduchá – plachty a stany.

V Nepálu se stalo i to, že druhý aftershock66, asi 10-14 dní po tom prvním, byl tak
silný, že bylo hodně obětí a dokonce se to pokládalo za druhé zemětřesení. Ubytování v
tu chvíli bylo takové, že jsme museli zapomenout, že budeme bydlet v zděné budově,
raději jsme všichni spali na zahradě ve stanu. Usínání při zemětřesení není obvyklé každý otřes jsem opravdu cítil. Spal jsem s jedním otevřeným okem, protože jsem
přemýšlel, co bude. Na druhou stranu jsem věděl, že jediné, co by se na mě zřítilo, je
stan. Ale chápal jsem, že všichni ti lidé v Káthmándú žili a spali na ulicích, u mostu, na
nábřeží, všude, kde mohli chytit nějaké zábradlí a natáhnout plachtu. Bydlel jsem vedle
domu architekta, lidé sem chodili přespávat, protože věděli, že ten dům je dobře
postavený, měl by zemětřesení vydržet a nezřítit se. Mělo to takový zvláštní sociální
efekt, protože jsme společně jedli a ukládali se ke spaní.
Další den nastala fáze rozdělování pomoci. To, co můžete připravit před tou akci, na
místě se platí zlatem. Pamatuji si, že se mi někdo na Červeném kříži posmíval, když
jsem si kupoval samolepky a označoval všechny krabice. Trval jsem na tom, že ty
krabice musíme označit ze všech stran, nejenom z jedné, protože když máme několik
desítek nebo stovek krabic, nemůžeme je pořád otáčet. Navíc lidé, kteří pomáhají, do
toho vnesou takový chaos, že jediná možnost, jak to všechno rozlišovat, je podle barvy.
Je nad lidské síly, už po dvou hodinách třídění ve stresu, pamatovat si, co jaká krabice
znamená, co v ní je a kam patří. Ale vědět, že v tom v rohu je zelená, v tomhle rohu je
červená, je možné i po dvaceti hodinách. Při absenci spánku a absolutní únavě takové
jednoduché věci jsou zázrakem, za který potom dodatečně vděčíme.


Další zážitek a kulturní odhalení se odehrály v nemocnici. Prvním
odhalením bylo to, že se nemocnice dá doslova evakuovat. Druhým, že se
do nemocnice nikdo nehospitalizuje sám, ale spolu se svou rodinou.

Rozvezli jsme pomoc do několika nemocnic ze seznamu. Co je zvláštní, a mě
opravdu šokovalo a fascinovalo, bylo to, že všechny nemocnice, které jsem navštívil
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aftershock – (překlad z angličtiny) následný otřes.
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(vojenské, policejní), mají velmi kvalitní péči a poskytují ji v případě katastrofy i
civilnímu obyvatelstvu. Všechny ty nemocnice se musely evakuovat už po prvním
zemětřesení. Evakuovat67 znamená skutečně evakuovat všechna oddělení, která v té
nemocnici jsou, počínaje ambulancemi a končí jednotkou intenzivní péče, včetně
rentgenu, lůžkové části a tak dále. Pak se to nachází ve stanových prostorech na
parkovišti před nemocnici, a tak nefungují jenom hodinu-dvě, ale celé měsíce. To je věc,
kterou si málokdo z odborníků tady umí představit, že by všechno fungovalo na ulici.
Naštěstí tam bylo dobré klima, a nemusely se řešit zima a vítr.
Nepál má ještě jednu zvláštnost. Když je pacient hospitalizován do nemocnice, jde
s ním také celá rodina, včetně manželky dětí, a třeba babičky. Proto na jedno místo
pacienta potřebujete, v rámci toho evakuačního stanu, další čtyři, na což většinou ty
postele nezbývají, tak ti příbuzní leží na zemi nebo na posteli, nebo ten zraněný leží sám
na zemi na velké dece a vedle něj leží jeho příbuzní. Je hezké, že člověk je tam se svou
rodinou, ale na druhou stranu je to neuvěřitelně zatěžující pro fungování celého systému
nemocnice.
Získali jsme velkou důvěru vojenské nemocnice, která nás pak požádala, a to byl
neplánovaný krok, jestli bychom mohli nechat pro místní Health Post část té dodávky,
kterou jsme měli předat na jiný Health Post68 v horách pod Mount Everestem. Ještě před
cestou jsme to udělali tak, abychom měli více nemocničních setů, než bylo nemocnic,
které jsme plánovali navštívit. Počítali jsme s tím, že se objeví nějaká nová priorita a
nechtěli jsme všechnu pomoct pustit z rukou ještě před odletem. Zároveň nebylo možné
ani vhodné tu pomoc sebrat nějaké nemocnici, která už byla v plánu.
Protože se ta pomoc skutečně osvědčila a velmi pomohla, na oplátku nepálská
armáda domluvila u indické armády, že nám zajistí vrtulník a převeze materiál do těch
míst. To se podařilo druhý den. Je to vždycky velká výzva z organizačního a
manažerského hlediska, jak v tu chvíli si improvizovaně poradíme se situací, kterou
nemáme nikde popsanou ani odzkoušenou, a zkusíme realizovat akce, o kterých všichni
říkají, že jsou neproveditelné. Nejprve jsme neměli ten vrtulník, ale měli jsme místo v
horách, kam musíme dopravit materiál. Nepálská armáda v tu chvíli neměla vrtulníky,
ten indický jsme sehnali složitým vyjednáváním v různých ministerstvech, různých
organizacích, s podporou různých místních vlivných lidí. Takže sehnat dopravní
67
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Health Post – (překlad z angličtiny) zdravotní středisko.
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prostředek nám zabralo celý den. Mnohem méně zabralo shánění dopravního prostředku
po Káthmándú. Nevěřil jsem, kolik krabic se dokáže vejít do velmi malého místního
taxíku malajsijské výroby, nevěřil jsem, že si do toho auta můžu ještě sednout, a nevěřil
jsem tomu, že to auto zabrzdilo ve chvílích, kdy jsme se rozjeli, protože ten řidič velmi
rychlou jízdou několikrát ztratil kontrolu nad vozidlem, moc nám nefungovaly brzdy,
vypínal se motor, startovali jsme za jízdy a tak dále. Je neuvěřitelné, co jsme dokázali
takhle odvézt.


Další kulturní zážitek je setkání s Indickou armádou, která přepravila
dobrovolníky do jednoho checkpointu.

Při samotném letu nás indická armáda přivezla do checkpointu v Charikotu 69, na
Health Post. To bylo moje první setkání s indickou armádou. Bylo zajímavé kulturní
setkání s velitelem celé jednotky, který to všechno měl na starosti. To byl Ind, postava
koloniálního velitele s otiskem britské armády, s velmi kvalitní angličtinou, velmi
sympatickým humorem a takovou preciznosti v jazyce. Společně jsme se bavili o tom,
kdy můžeme a kdy nemůžeme vzlétnout, čekali jsme, až se zlepší klimatické podmínky.
Organizace té indické armády a bezpečnostní prohlídka vrtulníku mě velmi oslovila:
působili velmi profesionálně.
Podařilo se nám přepravit veškeré vyčleněné množství zdravotnického materiálu do
Charikotu. Pak mi ten velitel poděkoval za pomoc, kterou jsme přivezli. Nabídl rozpis
toho, kam ty věci dále přepravit. Nabídl nám možnost, abychom se občerstvili v jejich
důstojnické jídelně. Přidělil mi vojenského sluhu, který mi chvilkami nosil slunečník,
aby mi nevadilo slunce, měl mě obsluhovat, když se tam budu občerstvovat. Byl to
neplánovaný a neočekávaný zážitek, velmi sympatické a vřelé přijetí.
Chtěla tomu asi náhoda, že nám sám velitel nabídl se zúčastnit vojenského
monitorovacího letu, který Nepálci na místě prováděli. V malém vrtulníku, který
většinou řídí buď nějaký Evropan, člověk z Nového Zélandu nebo z Austrálie, vepředu
vedle pilota sedí vyšší policejní kameraman, a za letu monitoruje oblasti, které byly
zasaženy zemětřesením, kam se ještě nedostala živá noha. To se nedalo odmítnout. A tak
já, nepálská lékařka a ještě jeden Nepálec, který nám tam pomáhal, jsme nastoupili do
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Charikot (neboli Bhimeshwar) – město na území Severo-východního Nepálu. Nachází se 139 km od
hlavního města Káthmándú, sčítá kolem 22 tisíc obyvatel.
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malého vrtulníku a vyrazili na monitorovací let.
Nepálská armáda, včetně těch nepálských vojenských nemocnic, mě přesvědčila o
tom, že má velmi silný vliv na obyvatelstvo, protože při těch katastrofách opravdu
pomáhá, je velmi organizovaná, umí improvizovat, je velmi disciplinovaná. Do té doby
jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že v Nepálu je taková schopná armáda.
Během monitorovacího letu jsem viděl, jakým způsobem Nepálci zpracovávají ta
data: na velkých obrazovkách analyzovali každý metr čtverečný zasažené oblasti,
hledali podle těch záběrů z videokamery, kde jsou ještě zavalené oblasti, lidé odříznutí
od cest a podobně. Podle toho pak vysílali zachránce.


Shodou okolností zástupci Červeného kříže museli neplánovaně zůstat
v jedné střediskové vesnici v horách, která byla silně zasažena
zemětřesením.

V době monitorovacího letu došlo k nouzovému stavu, kdy se ozvala zpráva, že pod
Mount Everestem je nějaký akutní případ, a vrtulník, ve kterém jsme byli, byl vyžádán
na evakuaci raněného. To znamenalo, že kromě kameramana a pilota jsme my tři byli
nuceni vrtulník opustit, samozřejmě až po přistání v nějaké nejbližší vesnici.
To bylo jedno údolí pod Everestem a shodou okolností to bylo místo (to jsme se
dozvěděli až potom), ve kterém se o kousek dál několik dní předtím zřítil americký
vojenský vrtulník, protože došlo k sesuvu půdy, ten vrtulník narazil do hory a všichni
v něm zahynuli. Sesuvy půdy je běžná věc po zemětřesení a pravě to, čeho jsem se
nejvíc bál v Nepálu. Ty sesuvy jsou cítit, když jste v nějakém úzkém údolí, a vidíte ty
srázy, kdy se utrhla hora a zmizel celý její kus, prostě se sesunul dolů do údolí, do řeky.
Při tom to zabilo 300 lidí ve vesnici. Tady jsem cítil respekt před přírodou a její
neuvěřitelnou sílou.
V místě, kde nás vysadili, ještě nebyla od doby zemětřesení žádná pomoc.
Respektive za tři dny se tam zastavil vojenský vrtulník s lékařem, který provedl na
místě základní ošetření. Byla to středisková vesnice, měla nějakou infrastrukturu, školu,
knihovnu, internát a podobně, a fungovala pro ty okolní vesnice v horách jako dopravní,
kulturní, ekonomický, sociální centrum. Čítala kolem 2-3 tisíc obyvatel.
Zajímavé byly reakce těch lidí, kteří viděli, že přistál vrtulník, vystoupili z něj lidé a
zase zmizel (s tím, že nás vyzvedne při letu zpátky). Obyvatelé vesnice se přiblížili a
zírali na mě, jako na bělocha, na exotiku, děti na mě sahaly a prohlížely. Moc těch
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rozhovorů jsem tam nemohl udělat, protože anglicky mluvil jedině učitel školy, co učil
angličtinu, všichni ostatní mluvili nepálský. Vzhledem k tomu, že se mnou byli dva
Nepálci, s nějakým zpožděním jsem se dozvěděl, o čem se povídalo.


Zde Richard Smejkal měl možnost vidět, jak místní lidé zvládají tu
katastrofu, jaké při tom mají potřeby a přání, jak se chovají.

Hrozně zajímavé bylo srovnání toho, jak ti lidé reaguji na katastrofu, do které se
dostali. Ta vesnice byla z 96 % zlikvidovaná, nezůstal tam stát ani jeden obyvatelný
dům. Před tím tu byly ulice, domy, školy, ale všechno se najednou zřítilo, zůstala jenom
obrovská hromada podobná smetišti všeho možného (kamene, písku, cihel, hlíny,
ledniček, nábytku a tak dále), zároveň někde pod tou hromadou zůstali i lidé.
Na místě jsem si přemýšlel, co teď budeme dělat, a to z pohledu vůči těm lidem.
Budeme si s nimi povídat? V jakém budou stavu, když přišli o všechno, o své blízké a
nemají nic, nikdo tam nedorazil s žádnou pomocí, a oni prostě bydlí na hromadách
sutin? Nemají, jak se umýt, jak si vyprat. Opak byl pravdou.
Vůbec se nedá srovnat reakce těch lidí s reakcemi, které znám při našich povodních.
Znal jsem, jak lidé reagují na naše povodně, proto jsem čekal něco strašného. Čekal
jsem buď velmi plačtivé projevy, srdce trhající příběhy, strach v očích, hrůzy, rezignaci
- všechno, co při takové katastrofě lidé cítí. Bylo hrozně zvláštní, že děti prostě běhaly a
hrály si (všude na naší planetě děti jsou děti), a když máte v kapse bonbón, připravený
na takové příležitosti, tak ty děti jsou vaše. Ale u dospělých mě překvapilo to, jak byli
psychicky neuvěřitelně vyrovnaní, jak byli neuvěřitelně činorodí, jak nikdo nezahálel,
všichni něco dělali, nikdo nepropadl žádné depresi, bylo to hodně zarážející. Jejich
vnitřní zvládací mechanismy jsou úplně jiné, než naše „civilizované“ zvládací
mechanismy. Oni praktikovali přesně to, co se píše v našich brožurkách, jak máme
lidem pomáhat při povodních: pokud jsou lidé v nějaké depresi, deziluzi, sedí a koukají
se před sebe, jsou pasivní, máme vymyslet nějakou aktivitu, která by pro ně byla
smysluplná, se kterou by měli být rádi, protože z ní mají výsledky. Viděli jsme tady, jak
oni všechny poučky z té brožurky dělali sami: buď si odklízeli trosky, vařili, někdo si
hrál s dětmi, chodili někam se zvířaty, které přežily (podojit, pro maso a podobně).


Všichni lidé v té malé vesnici měli jenom jedno přání.
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Také jsem čekal, že budou vyjmenovávat seznam toho, co potřebují (zažil jsem to při
našich povodních). Ale tady když jsem se ptal, co by potřebovali, vlastně nepotřebovali
nic. Jediné dvě prosby byly od učitele angličtiny a jedné dívenky. Velmi mě to dojalo.
Ptal jsem se, čím jim můžeme případně pomoci, co mám předat, až se vrátím do města.
Ředitel školy mi řekl: "Všechno se obnoví: budou nové silnice, nové domy, obchody,
lidé začnou žít jako dříve, ale bojím se, že nám nikdo nepostaví novou školu. Bojím se o
ty děti, které tady vyrůstají, že nebudou mít příštích 5-10 let kam chodit do školy. A
jestli můžete něco předat těm, se kterými budete mluvit, zkuste je přemluvit, aby nám
postavili školu". Moje známá Nepálka mi to překládala z nepálštiny, a ženy, co stály v
okolí, prostě kývaly a říkaly, že tohle je jejich přání, všechno ostatní nějak zvládnou.
Pak v podvečer přivedli ještě jednu slečnu (asi 25 let), která už vystudovala v
Káthmándú, byla v té vesnici při zemětřesení, protože byla na návštěvě za rodiči.
Nevěděla o mém setkání s ředitelem školy, věděla, že přijeli lidé z Červeného kříže, že
je tam i cizinec. A tak přišla, sedla si naproti mně a začala vyprávět, s pomocí
překladatele, svůj příběh: jak a kde tam vyrostla a tak dále. Já jsem čekal finále, k čemu
to směřujeme, a ona řekla, že mě přišla poprosit, pokud je možné, nějakým způsobem
udělat něco s těmi školami. Aby se postavil alespoň internát, který tam už předtím byl.
Říkala, že kdyby se alespoň podařilo tohle, tak by si to strašně přála, a je ochotná pro to
udělat cokoliv. Protože ví, že když se tam zastaví škola, ty děti mají ztracenou svoji
budoucnost, protože zůstanou negramotné nebo pologramotné.
Tohle jsem nečekal a pro mě to byl silný signál a impulz k zamyšlení, jak úplně jinak
zvládají tu katastrofu a mají úplně jiné momentální priority: všechno viděli, všechno
zvládnou. A to je vlastně pravda. Proč by to nezvládli, když doposud to mléko měli z
těch koz, co to tam běhaly, maso měli zase z poražených koz, vodu brali z řeky, chodili
v krásných barevných látkách, které asi nějak sami vyrobili. V zásadě když toho moc
nemáte a udeří katastrofa, tak toho ani tolik neztratíte, a velmi brzo se dokážete vrátit do
původního stavu.


Česko a Nepal jsou země, které se nacházejí na různých kontinentech,
mají různou kulturu a úroveň rozvoje. Samozřejmě i lidé zvládají
katastrofy různě.

Jsou věci, které se nedají v životě porovnávat, ale je dobré vidět, jak probíhají někde
jinde. Při našich povodních ničivý rozsah není vůbec zdaleka takový, jaký byl v Nepálu.
56

Pro Nepálce nejvyšší hodnotou byl život jejich a jejich blízkých, nikoliv ten majetek,
který ztratili v troskách. Jejich ztráty a smutnění bylo úplně jiné, mělo jinou kvalitativní
podobu, než u nás. Čím je populace vyspělejší, čím je bohatší ta země, tím větším
stresorem je taková sice významná, ale z globálního pohledu drobná patálie, jako je
lokální povodeň. Když srovnám lidi, kteří po povodni plakali, že přišli o nový dvdpřehrávač s filmy, s lidmi, kteří bydlí pod plachtou a ztratili na dlouhou dobu pevnou
střechu nad hlavou a není žádný systém, který by jim něco vybudoval a nahradil, tak si
uvědomuji rozdíl těchto hodnot. Člověka v našich zeměpisných šířkách může psychicky
rozhodit potopené rádio, přehrávač nebo zničená nová sekačka na trávník, kdežto
Nepálce taková věc nemůže rozhodit, protože ji ani neměl, zachránil se mu holý život a
přišlo mu to jako velké vítězství.


I když noc, kterou dobrovolníci museli v této vesnici strávit, byla
nepříjemná, přinesla další zážitek, který byl tentokrát spojen s místním
náboženstvím.

Stejný večer jsme přemýšleli nad tím, že ten vrtulník nás asi nevyzvedne. Nikdo z
nás netušil, že na nás úplně zapomněl. I když ten systém v nepálské armádě byl
perfektní, v jeho rámci nahlásili, že už jsme v Káthmándú, proto nás ani nikdo nehledal.
Při tom jsme byli v oblasti, kde nebyl žádný signál ani spojení.
Nastala noc, která nebyla úplně příjemná, protože to místo dýchalo nepříjemným
dojmem a negativní energií, i když se na to dívám racionálně s odstupem času, zkrátka
na mě nepůsobilo příznivým dojmem. Bylo tam několik výrazných sesuvů půdy, pod
nimiž zahynulo hodně lidí (350 lidí - zřítily se tam dva autobusy). V korytu řeky, v
silnici byly zavaleny lidské trupy, ta těla byla už hodně ohlodaná zvířaty, rozkládala se,
a nikdo je nemohl vyprostit a pohřbít. V souvislosti s tím se projevil problém spojený
s místním náboženstvím70, s kulturou, se zvyklostmi. Pro ty lidi nejvíce stresujícím
momentem bylo to, že nemohli svoje příbuzné tradičním způsobem pohřbít, a tím
uvolnit jejich duše a dát jim pokoj. Veškeré věci, které se tam potom odehrávaly v noci,
na které nerad vzpomínám, byly spojené s tím, že buď příbuzní oplakávali své blízké byli slyšet hlasy, které si neumím dnes vysvětlit racionálně, svítila světla, která si také
neumím vysvětlit. Ta noc byla koncentrací nepříjemných momentů.
70

Státním náboženstvím v Nepálu je hinduismus, k němuž se hlásí 80 % obyvatel (10 % obyvatel se hlásí
k budhismu, existují také náboženské menšiny, které se hlásí k islámu, nebo k animismu).
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Museli jsme přenocovat kousek za tou vesnicí, protože sami vojáci, kteří tam měli
základnu, a policie, která, tam měla zničenou policejní stanici, nám doporučili, že je
lepší přenocovat v jiné části, trošku dál ve svahu. Vojáci nám postavili hezký malý stan,
zařízli kohouta a podělili se o jídlo, které v tu chvíli tam měli.
Ta noc byla nepříjemná možná ještě z toho důvodu, že (to mi pak vysvětlili lidé, kteří
se zemětřesením zabývají) v místě, kde bylo epicentrum zemětřesení, aftershocky, které
probíhají po něm, jsou velmi silné. V takovém místě před tím, než se země zachvěje, je
slyšet ránu ze země, která je nepříjemná, má nepříjemný zvuk, cítí se jako dělová rána
zaměřená ze země. Každá ta rána byla za pár sekund následovaná tím, že někdo z těch
lidí prostě zaječel. Byl tam ten lekavý efekt. Bylo to více slyšet v noci. Bylo to velmi
nepříjemné a prakticky se nedálo spát.
Byly tam věci, které teď ani zpětně nedokážu nějak racionálně vysvětlit ani popsat.
Marně jsem v tom hledal nějakou odpověď, čím to mohlo být. To všechno já, ta lékařka
a Nepálec jsme viděli a slyšeli stejným způsobem, ale neumíme si to vysvětlit. Vojáci
věděli, že se tam takové divné věci dějí, ale vykládali si to prostě v rámci náboženství:
že to má vazbu na násobná úmrtí, která tam byla, že tam pořád ležela těla, která neměla
tu finální část rituálu 71, který neproběhl, ale měl by.


Paradoxně je možné, že nějaká katastrofa pro nějakou část země může
znamenat zlepšení určitých ekonomických podmínek. Zde je to vidět na
příkladu tak malé věci, jako jsou rajčátka.

To místo, o kterém vypravím, bylo v tu chvíli fyzicky úplně odříznuto od světa,
protože všechny cesty a silnice byly zavaleny skalami. Neumím si představit tu těžkou
techniku, která tam může fyzicky dojet (protože jsou to úzké cesty) a odstranit to, proto
není známo, kdy se ty cesty zase zprovozní. Z určitého hlediska je to zajímavý
ekonomický pohled. Zaznamenal jsem jeden jev, který souvisí s tím, že někdy pokrok
znamená destrukci stávajících ekonomických a sociálních struktur. Naopak, ta
katastrofa může přinést návrat do původního stavu, který je pro ty obyvatele vstřícnější.
Mám tím na mysli jeden příklad. Místní ženy se věnovaly pěstování rajčat v místních
podmínkách, ta rajčata nikdy neměly pořádně červená ani sladká, ale tvrdá, zelená, ne
71

Hlavní formou pohřbu, (neboli zacházení s tělem zemřelého) v hinduismu je kremace, která se provádí
jako zvláštní rituál (při němž se musejí dodržet určitá pravidla a postupy), a osvobozuje duši zemřelého
z jeho těla. (zdroj: Encyclopedia of India, kapitola 2, str. 183, S.A.Wolpert, Detroit, 2006).
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příliš dobrá. Vždy je ale dokázaly na místním trhu prodat, protože jiná rajčata prostě
nebyla. Když se začaly stavět moderní kvalitní silnice, které míří často až do vysokých
horských poloh Nepálu (a konkrétně i sem), umožnilo to zásobování nákladními vozidly
s rajčaty z Indie, která jsou mnohem větší, červenější, chutnější. Proto ty ženy už
nepěstují rajčata, protože je vytlačila ta indická. Když došlo k té katastrofě a ty silnice
úplně odřízly ty horské oblasti od centra a od světa, to pěstování se zase obnovilo. Chci
říct, že svět odříznutý od civilizace může situaci na místě v omezeném ohledu zlepšit.
Ty místní zemědělští producenti, do doby než se odstraní všechny závaly a silnice se
zprůjezdní, mají se ještě k čemu vrátit, protože opustili to řemeslo teprve nedávno. A
všichni zase budou vděční za ta malá, zelená, ne příliš chutná rajčátka, protože po silnici
ještě dlouho nic nepřijede, včetně těch indických rajčat.


Je také možné, že při krizovém stavu se nezapomíná na byrokratické
věci, které vůbec neztrácejí svou sílu, můžou dokonce zabránit v
poskytování nebo rozdělování pomoci.

I když to místo, jak jsem říkal, fyzicky bylo odříznuté od světa, je zajímavé, že
nebylo od něj odříznuto byrokraticky. Byla zde obrovská hromada plachet složená po
prvním zemětřesení, které byly dopraveny nákladními vozidly. Ty plachty byly
dodávkou od švýcarské vlády. Ty plachty mohla rozdávat pouze místní samospráva, to
znamená starosta a lidé, kteří mu odpovídají, ale vlastně jenom starosta. Problém byl v
tom, že po prvním zemětřesení starosta utekl z vesnice, protože mu spadl dům. Velitel
armády nám říkal: "Já nemůžu rozdělovat tu humanitární pomoc. Lidé jsou z toho
naštvaní, ale já jim to nemůžu rozdat." Ptal jsem se, proč. Odpovídal, že to je vládní
pomoc ze Švýcarska, kterou přijala nepálská vláda, která zmocnila místního starostu,
aby ji spravedlivě rozdal. Ale starosta utekl prvním vrtulníkem, který tam přistál kvůli
nějakému monitoringu. Ten velitel neměl úřední povolení, aby to mohl rozdat. Ty
plachty byly velmi kvalitní, bylo jich velké množství. Nicméně velitel říkal, že to
pravidlo porušil, že už 20 plachet rozdal na svoji odpovědnost, a ví, že za to určitě
dostane nějakou sankci.
I když v době katastrofy taková nedostupná část v horách je fyzicky tak daleko od
centra, strach byrokratického pochybení dokáže být tak silný, a velitel říkal, že si
koleduje o velký průšvih, protože porušuje pravidla stanovena vládou, která jsou velmi
striktní.
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Při katastrofických událostech se vyskytuje taková věc, jako
„katastrofický turismus“.

Druhý den se armáda velmi snažila spojit z Káthmándú pomocí ručního generátoru a
vysílačky. Nakonec se to podařilo. Nejsložitější bylo asi vysvětlit, že sice papírově jsme
přistáli v Káthmándú, ale fyzicky tam nejsme, ale v horách. Potom pro nás přiletěl jeden
z vrtulníků, který tam dělal vyšetřovací činnost. Z tohoto místa jsme se dostali zpátky
malým vrtulníkem na Health Post Charikotu, a odtud velkým vrtulníkem do
Káthmándú.
Tady byl takový zajímavý postřeh, který je vždycky kritizován, ale stejně nastane při
každé katastrofě. Vrtulníkem, kterým jsme se vrátili, evakuovali jednu starší paní, která
na tom nebyla zdravotně moc dobře, byl s ní manžel, protože se čekalo, že skončí v
nemocnici. Ve vrtulníku byli lékaři, kteří poskytovali péči. Nicméně šest lidí v tom
vrtulníku vůbec nesouviseli ani s námi, ani s tou paní, ani s tou katastrofou, ani nebyli
záchranáři. Byli to cizinci - běloši ze Spojených států, Austrálie, a ještě odněkud - tvrdili
o sobě, že každý je nezávislý novinář, fotili všechno možné a pak to publikovali na
internetu. Tomuto já říkám "povodňový turismus", ve světě se tomu říká "katastrofický
turismus". Když nastane katastrofa, jsou lidé, kteří buď v přestrojení za "dobrovolníky"
jdou pomáhat, anebo tam jdou jako novináři-dobrodruzi, dokumentaristé, nebo lidé,
kteří prostě u toho chtějí být. Koupí letenky, přiletí do oblasti, pak tam putují, využívají
různých míst v autobuse, vrtulníku, letadlech, něco natáčejí, pak to nějak publikují.
Když jsme pak prohlíželi fotografie z toho letadla, kde nás fotili, tak jsme si kladli
otázku: „Co to byli za lidi? Jak se tam dostali? Proč tam byli? S jakým cílem fotili? A
pro koho?“.


Český Červený kříž se rozhodl pomoct postavit zdravotní středisko
v zóně, která nebyla zdaleka tak silně zničena, jako nějaké jiné oblasti.
Ale měl k tomu závažný důvod.

Zbytek času jsem pak strávil v Káthmándú - dva dny - čekáním na letecké spojení,
protože zpátky jsem se nevrátil s tím leteckým speciálem, ale normálně. Během té doby
jsme chodili pomáhat na Červený kříž. Domlouvali jsme projekt, který se sám nabídl, že
zbylé prostředky z veřejné sbírky, kterou Červený kříž měl v České republice,
použijeme na výstavbu zdravotnického střediska v horách, které spadlo při zemětřesení.
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Občas se někdo ptá: „Proč chcete stavět zdravotnické zařízení v horách?“ Důvod je
jednoduchý. Nepál rozdělil zasažené oblasti podle míry zasažení a míry katastrofy podle
písmen A, B, C. A - nejhorší, B- špatné, C - ne tak strašné. Povídali jsme se na
Nepálském Červeném kříži s paní, která má na starosti zdravotnické záležitosti. Ona
lobovala a říkala, že pokud bychom chtěli využít finanční prostředky na pomoc Nepálu,
tak budou rádi, když jim pomůžeme postavit zdravotnické středisko, ale to nebude ani v
zóně A, ani v zóně B, ale v zóně C. Protože v zóně C bylo zničeno kolem 50 % budov,
nebyla to stoprocentní katastrofa, ale spadlo třeba to zdravotnické středisko. Při těchto
katastrofách často bývá, že soukromí dárci, firmy nebo nějaké organizace, které chtějí
pomáhat a chtějí něco podpořit, mají zájem o ty nejvíce zasažené zóny, protože se do
medií dostane více, když pomáháte přímo v tom epicentru v nejhůře zasažených
oblastech. Tento mechanismus, bohužel, poškozuje oblasti B a velmi to poškozuje
oblasti C, které jsou tak málo zasažené tou události, že jsou mimo zájem případných
donorů. Proto se nám ta myšlenka líbila - podpořit zdravotnické zařízení v oblasti C.
Červený kříž vyhodnotil, že lidé v zóně C jsou postižení nepřítomností zdravotnické
péče, stejně jako v zóně A, ve finále tam není rozdíl. Pro nás to byl signál, že to určitě
chceme podpořit. Teď tam probíhá vyměřování a příprava výstavby 72. Navíc se to staví
podle modelu Japonského Červeného Kříže - budou to budovy, které jsou odolné na
devátý možná i desátý stupeň zemětřesení, v případě zemětřesení ta místa fungují jako
veřejná místa, která je možné použít jako úkryt nebo bezpečné místo.
Myslím si, že česká veřejnost chápe, že tak pomáhat - stavět školy a zdravotnická
zařízení - má vícenásobný efekt nejenže pomáháte řešit zdravotní problémy na místě,
ale dokážete zabránit tomu, aby lidé opouštěli odlehlá místa, kde byli zvyklí po staletí
žít, aby se nestěhovali do měst, protože ve chvíli, kdy ta místa ztrácejí infrastrukturu,
stanou se nevhodnými pro další žití, a reakce mladých lidí je taková, že se stěhují,
odcházejí do větších měst. Města, v těch rozvojových zemích, vždycky znamenají určitý
problém, ať už je to nezaměstnanost, kriminalita, ztráta schopnosti obživy. Tak
poskytovaná pomoc má dlouhodobý efekt, nejen ten okamžitý.


Při svém působení v Nepálu si Richard Smejkal uvědomil, jak velký
význam v globálním měřítku může mít komunitní podoba národních
společností Červeného kříže, které působí po celém světě.
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viz příloha 3. Nepál, fotografie č. 8.
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Ta událost v Nepálu byla pro mě zajímavá také z toho organizačního hlediska: jak to
vyřešit, jak to organizovat, jak vyřešit dokumentaci, logistiku a tak dále. Ale byla
určitým vhledem do události, se kterou se v České republice nesetkám, a která mi
umožňuje se zamyslet nad globálními aspekty humanitární pomoci. Za zmínku stojí dva
aspekty.
První je, že myšlenka Červeného kříže a jeho světovosti je založená na tom, že je
velmi úzce svázán s komunitou. Například Červený kříž v Nepálu existoval od roku
1963, více jak 50 let před zemětřesením které teď bylo, a ještě bude. V rámci Červeného
kříže před zemětřesením probíhají školení o tom, co dělat při zemětřesení, jaké aktivity
spustit. Na Haiti se Červený kříž uplatňuje v systému komunitních strážců, což je
mechanismus, kdy proškolení dobrovolníci mají za úkol, v případě že by hrozila nějaká
katastrofa, jakmile se o tom dozvědí, přes mikrofon informovat všechny ostatní, aby
utíkali a že se očekává katastrofa. Protože když všichni zareagují rychle, je větší šance,
že ztráty na životech budou menší. Tím jsem chtěl říct, že komunitní princip Červeného
kříže je důležitý protože dokáže praktický v minutě po katastrofě pomáhat lidem na
místě, kdežto jiné organizace musejí teprve svoje týmy na místo odněkud vyslat, musí
se tam teprve dostat.
Druhou hodnotou je to, že ti dobrovolníci pocházejí ze svých vlastních komunit, což
znamená, že znají to prostředí, kdežto úplný cizinec, jak jsem tam byl já, nezná ani
jazyk, ani místní přírodu, ani zvyky, prostě nic. Moje jednání v tomto případě bylo
velmi omezené. Důležitý aspekt toho komunitního dobrovolnictví spočívá také v tom,
že ve chvíli, kdy skončí záchranné a obnovovací práce a začne rekonstrukce, tak všichni
kdo do té oblasti přijeli pomáhat, zase rychle odjedou. Vždy vzniká otázka: "Kdo tam
zůstane za dva roky?" Ale ta země se za rok neobnoví. Uběhnul rok a posun v Nepálu je
minimální. Naštěstí dobrovolnici z místní komunity tam zůstanou, a to je záruka
kontinuity toho obnovování.
Libí se mi ten mechanismus Červeného kříže, že když se někde něco stane, to
neznamená, že z Prahy vyrážíme zachraňovat planetu na druhý konec světa, ale že tam
je organizace, která existovala 50-100 let před katastrofou, a bude tam i nadále
existovat.
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Poskytována humanitární pomoc může být velmi drahá, perfektní, dobře
promyšlená a komplikovaná. Někdy je to opačné. Také může být velmi
jednoduchá a levná. Ta komplikovaná pomoc nemusí být vždy zcela
dobrá, a ta jednoduchá není vždy špatná nebo neúčinná.
Je zde příklad drahé a komplexní pomoci, která se neplánovaně stala

kontraproduktivní. V tomto případě se potvrzuje ta moudrost, že někdy více
znamená méně.
Pak je ještě jeden aspekt, který byl dobře viditelný právě v Nepálu, a to je, jaký druh
pomoci chceme nabízet. Bohužel setkal jsem se tam s případy kontraproduktivní
pomoci. Například tam byly velmi kvalitní zahraniční operační týmy, s perfektní polní
nemocnicí, a ošetřovaly raněné Nepálce. Při ošetřování lékaři používali způsoby léčby,
které nejsou v tomto místě obvyklé, nejsou používané, anebo materiál, který se zde
vůbec nevyskytuje. Například při zlomeninách používali šrouby, kterými se zlomené
kosti dávají dohromady. Po 4-6 týdnech (nebo po dvou měsících) tyto polní nemocnice
odjely. Splnily svoji misi, došly jim peníze, materiál (zanechaly ale zde svoje vybavení,
což se často dělá, aby se to nemuselo vozit zpátky). Problém spočívá v tom, co pak bude
s těmi lidmi, kteří mají v rukách a nohách ty šrouby, nebo nějaké implantáty, které byly
použity. Kdo jim to teď dokáže vyndat? Musí se to vyndat, ale místní lékaři to neumějí,
neznají, nemají na to technologii. Dost často vzniká tato nepříjemná situace, která byla
ještě spojená s tím, že v době katastrofy nepálské zdravotnictví fungovalo na pokyn
ministra zadarmo, běžně je placené a dost drahé. Spousta léčených byla ošetřena
zadarmo, ale po měsíci to pravidlo bylo zrušené a opět začala placená léčba. A pak ten
pacient, který měl šrouby v noze, potřeboval zajít na kliniku, kde je vyndají, ale to by
byla tak drahá záležitost, že pro něho může znamenat finanční likvidaci. Takové případy
se stávaly a někteří Nepálci chodili nešťastní, zjišťovali, jak se dokončí jejich léčba,
když ten, kdo je operoval a ošetřil, už tam není.


Naproti tomu je zde příklad toho, jak jednoduchá pomoc může být
nesmírně užitečná a zachránit tisíce lidí.

Třetí nebo čtvrtý den po zemětřeseních Nepálský Červený kříž spustil proškolování
nepálských dobrovolníků (i těch nových) a vytvořil z nich učitele správné hygieny
rukou. Stali se trenéry toho, jak si správně mýt ruce. Dostali buď motorku, kolo, nebo
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jiný prostředek, putovali po odlehlých koutech zasažené země, a ve vesnicích učili
dospělé i děti, jak si správně mýt ruce, jak zvýšit hygienu, která začíná od rukou.
Protože je vždy otázkou, za jak dlouho nastoupí cholera. Při tom investice na takové
učitele, kteří zadarmo učí, jak si mýt ruce, je velmi levná záležitost: je potřeba je
vybavit koly, mýdly, brožurkami. Tímto způsobem se dají ochránit desetitisíce lidí před
nějakou infekcí.
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Ozbrojený konflikt na Ukrajině

Ozbrojený konflikt na Ukrajině – válečný konflikt probíhající na území
Doněcké a Luhanské oblasti na východní Ukrajině, od dubna 2014, mezi
ukrajinskými ozbrojenými silami a proruskými povstalci73.
Český Červený kříž se rozhodl, že jelikož jsou Česko a Ukrajina geograficky
velmi blízcí sousedé, poskytnutí některé pomoci je proveditelné nejen
formou finančního transferu, ale i přesunu materiálů nebo vybavení.
Můžeme se věnovat Ukrajině a událostem, k nimž tam došlo. Mohl byste
vyprávět o té pomoci, kterou Česky Červený kříž této zemi nabízel?
Na území Ukrajiny probíhá mezinárodní ozbrojený konflikt. Ta země teď, podobně
jako v případě přírodních katastrof, spadá do situace, která má následky pro civilní
obyvatelstvo a pro část obyvatelstva, která je velmi zranitelná – děti, ženy, senioři.
Červený kříž obecně nějakým způsobem na takovou situaci reaguje.
Je zde několik aspektů, které by bylo dobré vědět anebo je respektovat před tím, než
se Český Červený kříž rozhodl pomáhat Ukrajině. Jedním z těch aspektů je, že na místě
samozřejmě působí Ukrajinský Červený kříž, který je jednotný a odpovídá za celé
území Ukrajiny. Na druhou stranu východní část Ukrajiny, kde probíhají boje, kde
probíhá konflikt, není pod kontrolou ani centrální vlády Ukrajiny, ale i Ukrajinský
Červený kříž, který tam má své expozitury, místní organizace, má tam ztíženou
komunikaci. Nicméně všechny strany konfliktu zachovávají pravidlo, že bez ohledu na
politické souvislosti Červený kříž zde může působit. Na druhou stranu v každé oblasti,
která je zasažena ozbrojeným konfliktem, se angažuje Mezinárodní výbor Červeného
kříže, což je něco jiného, než dosud zmiňovaná federace Červeného kříže.
Mezinárodní výbor má svůj prapůvod v 19. století a je tím garantem poskytování
73

„Separatisté“ v Doněcké a Luhanské oblasti vyhlásili v dubnu vlastní „lidové republiky“. Kyjev na
východě země zahájil takzvanou protiteroristickou operaci, která měla ozbrojence zneškodnit.
Ve zprávě úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 15. prosince 2014 je uvedeno, že
situace v zóně konfliktu na východní Ukrajině se vyznačovala úplnou absencí práva a pořádku,
přetrvávajícím násilím a pokračujícími boji, k tomu všemu přispěl příliv přeshraničních těžkých a
moderních zbraní a vojáků. To vše má přímý dopad na základní lidská práva, včetně bezpečnosti, svobody
a blahobytu místního obyvatelstva. Podle OSN 30. září 2016 se obětmi konfliktu na Ukrajině stali 31,805
lidí: 9574 mrtvých (včetně civilistů, ukrajinských bezpečnostních úředníků, povstalců a 298 cestujících
letu MH17), 22,231 zraněných, 1500000 uprchlo do jiných zemí. (zdroj:
http://euractiv.cz/factsheet/evropska-unie-a-svet/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101/,
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15June2014.pdf).
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humanitárního minima lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem. V praxi je to tak, že se
v oblasti pohybují bílá vozidla označená červeným křížem, která náleží Mezinárodnímu
výboru Červeného kříže, který má zvláštní diplomatickou ochranu a imunitu, má svůj
zvláštní status, který je respektován. Ve Výboru často na místě působí lidé, terénní
pracovníci, kteří nejsou ani z Ruska ani z Ukrajiny, jsou to prostě cizinci. Plní pouze
svojí humanitární misi tak, aby nebylo pochyby o tom, že jsou stoprocentně neutrální.
Například Ukrajinský Červený kříž nepůsobí přímo, že by s Kyjeva vysílal své týmy do
bojových oblastí, ale působí pouze v té oblasti do hraniční čáry, do frontové linie, za
frontovou linií už působí právě ten Mezinárodní výbor, který v tu chvíli požívá tu
nejvyšší autoritu. Mimochodem, když padlo rozhodnutí z jedné strany konfliktu, která
bojuje proti centrální vládě Ukrajiny, že neziskové organizace musejí opustit tuto oblast,
Mezinárodní výbor Červeného kříže byl jedinou (a potom jednou z mála) organizací,
která tam mohla zůstat, a to proto, že je přísně neutrální a nestranný.
Z pohledu Českého Červeného kříže vznikají dvě roviny, jak se může napomoci ke
zmírnění utrpení lidí, kteří se nacházejí v bojové oblasti Ukrajiny, strádají jako
přesídlené osoby nebo uprchlíci.
První rovina je pomoc přímo Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Například
finančně nebo materiálně. Druhá rovina je přímá pomoc Ukrajinskému Červenému
kříži. Ale než k takové pomoci dojde, musí Ukrajinský Červený kříž projevit potřebu a
říct o tom ostatním národním společnostem. A to se stalo v roce 2014, kdy začal
eskalovat konflikt.
Ta myšlenka, jak konkrétně bychom mohli pomoci Ukrajině, měla několik fází.
Musím říct, že jsem rád, že jsem mohl být v první fázi, kdy se důkladně promýšlelo,
jaká pomoc pro Ukrajinský Červený kříž je v danou chvíli potřebná.


Na začátku Český Červený kříž dodal na Ukrajinu obvazový materiál.

První moje cesta na Ukrajinu souvisela s předáním zdravotnického materiálu. Byl to
obvazový materiál, začal na Ukrajině docházet. Okamžitě, prakticky hned po událostech
na Majdanu 74, na žádost Ukrajinského Červeného kříže jsme ten materiál ze zásob
74

Majdan - Euromajdan - série dlouhotrvajících masových občanských protestů a občanské neposlušnosti
na Ukrajině, které začaly v noci 21. listopadu 2013, jako reakce na pozastavení tehdejší vládou přípravy
podpisu Ukrajinsko-evropské asociační dohody. Protesty byly mnohdy velmi násilně potlačeny, vedly až
k pádu prezidenta Viktora Janukovyče v únoru 2014 a vzniku nové vlády Arsenije Jaceňuka. Jako
následek protestů došlo k celoukrajinské krizi, která se začala rozvíjet, když několik dní po skončení
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našeho Červeného kříže vyexpedovali pomocí výhodné dopravy. Já jsem tu zásilku
doprovázel a měl jsem možnost se seznámit přímo s vedoucím zdravotníků, s panem
Tarasem. To je člověk, kterému je přes 60 let, je to velmi zkušený zdravotník a velmi
schopný organizátor. Několik dní, co jsme tam spolu strávili, jsme analyzovali, co
zdravotníkům Ukrajinského Červeného kříže chybí, pak jsme z toho byli schopni dát
dohromady seznam věcí, které umožní zlepšit vybavení záchranných týmů.
Ty záchranné týmy na Ukrajině, podobně jako u nás, dříve prakticky neexistovaly,
protože by svou existencí suplovaly úlohu záchranné služby. Ale na Majdanu začal
selhávat zdravotní systém poskytování pomoci, a docházely technické prostředky a
personál, anebo zdravotníci nechtěli riskovat životy v oblasti, kde probíhá střelba.
Naopak Červený kříž na místě měl takové dobrovolníky, kteří byli proškoleni v
poskytování první pomoci, byli ochotni a připraveni pod palbou tu pomoc poskytovat.
Je o tom spousta záznamů, videí, které obletěly svět, kdy skutečně v boji palbou
evakuovali raněné, ať už demonstranty nebo policisty, pryč z nebezpečného místa do
bezpečné zóny, kde jim pak byla poskytnutá pomoc právě tou zdravotnickou službou.


Pak se Český Červený kříž rozhodl, že vybaví ukrajinské záchranáře
veškerým materiálem a pomůckami, které potřebují při své každodenní
činnosti.

Myslím si, že právě v tu chvíli jsme udeřili hřebík na hlavičku, protože naše pomoc
byla zaměřena na to, abychom dokázali vybavit záchranáře ochrannými pomůckami,
materiálem a dalším vybavením, které pro ně bude nápomocné v případě, že se ten
konflikt bude dále rozvíjet. Ještě nebyla na pořadu dne otázka Východní Ukrajiny 75,
bylo to v období, kdy byly dozvuky Majdanu v samotném Kyjevě 76, zatím se nezhoršila
situace na zbylém území Ukrajiny. Proto Ukrajinský Červený kříž a jeho záchranáři se
systematicky začali vybavovat tím, co při své činnosti potřebují: od ochranných vest,
přes speciální brýle, přes svítilny, batohy, zdravotnický materiál pro poskytování první

protestů a proevropských demonstrací vypukla tzv. krymská krize, která skončila anexí Krymu Ruskou
federací. Nakonec to odstartovalo ozbrojený konflikt na území východní Ukrajiny, od dubna 2014.
(zdroj: http://ukrainian.voanews.com/a/ukrainian-euromaidan/1796743.html,
http://www.newsru.com/world/22nov2013/ukr.html).
75
jedná se právě o ozbrojený konflikt od dubna 2014
76
Kyjev – hlavní město Ukrajiny, stojí podél řeky Dněpr, nachází se v severní části státu, sčítá 2 908 088
lidí (zdroj: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1/).
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pomoci, skládací nosítka do kapsy, zkrátka to, co dosud neměli a co významně zvýší
jejich schopnost poskytovat pomoc. Taras, jak jsem říkal, je výborný organizátor, který
ctí zásadu správného krizového uvažování a přemýšlení, snažil se být o jeden krok
napřed před vývojem situace. Už tehdy se prozíravě rozhodl, že tento materiál, který
jsme dodali, nerozdáme pouze kyjevské pobočce Červeného kříže, ale všem spolkům a
záchranářům, kteří se nacházeli na potenciálně horké půdě. Tímto se nám podařilo,
prakticky na samém počátku krize na východní Ukrajině, vybavit týmy záchranářů v
kritické oblasti Donbasu 77.
Ten druh pomoci byl specifický, nešlo o tuny zdravotnického materiálu, ale o vysoce
specializovanou výbavu pro jednotlivé týmy, připravenou tak, aby ji mohly rovnou
používat. Například jsme museli zajistit výrobu ochranných vest s potiskem označení
Ukrajinského Červeného kříže v ukrajinštině a v ruštině78, aby nedocházelo k nějakému
nedorozumění, nebo k jazykovým bariérám. Na Ukrajině samotná výroba trvala
mnohem déle a ta kvalita provedení byla mnohem nižší, takže se vyplatilo to vyrobit
tady v Česku a dodat potom v jedné velké zásilce. V tu chvíli bylo výhodnější, aby
Ukrajinci už nemuseli ty věci dovybavovat a měnit, ale rovnou si je mohli nasadit a
začít používat.
To byl takový první rozměr pomoci a jsem za to rád, že jsme byli schopni takto
vysoce specializovanou pomoc v krátkém čase dodat.


Z toho důvodu, že první poskytnutá pomoc Ukrajině v podobě vybavení
záchranných týmů byla velmi specifická, Český Červený kříž se rozhodl,
že další pomoc, kterou tam poskytne, bude také specifická a dělána na
míru.
Tou další pomocí bylo proškolení již vybavených týmů.

Druhý rozměr pomoci vlastně i nějak předurčil naše další směřování. Uvažovali
jsme, že má cenu jít tou specializovanou cestou. Když jsme vybavili záchranné týmy

77

„Donbas - rozsáhlý těžební a průmyslový region na východní Ukrajině, zahrnuje
dnešní Doněckou a Luhanskou oblast, východní část Dněpropetrovské oblasti (a také západní
část Rostovské oblasti náležící k Ruské federaci)“. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Donbas).
78
Na Ukrajině oficiálním jazykem je ukrajinština, ale 83% obyvatelstva preferuje mluvit v ruštině.
Ukrajina se jazykově také dělí na západní a centrální, kde se mluví ukrajinsky, a na jižní a východní, kde
se mluví převážně rusky. (zdroj: www.gallup.com/poll/109228/Russian-Language-Enjoying-BoostPostSoviet-States.aspx).
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vhodným materiálem, rozhodli jsme se je vybavit vhodným školením a zlepšením jejich
dovedností. Vzali jsme nejlepšího možného lékaře z letecké záchranné služby, kolegu
Karla Štěpánka. Od té doby jsme společně absolvovali dvě školící mise, kdy jsme
proškolovali několikadenním školením týmy záchranářů z Ukrajinského Červeného
kříže, kteří se sjeli do Kyjeva právě z ohrožených oblastí. Cílem bylo pokračovat
v materiálním vybavení a cestou toho „know-how“79 předat jim novější poznatky a
možnosti, jak zachránit lidský život, a tím zvýšit jejich kvalifikaci, a to z pohledu
organizace takové situace, kdy je velký počet zraněných a malý počet zdravotníků, což
spadá do oblasti krizového řízení, která je velkou zátěží a dělá komplikace. Bylo to
velmi specializované školení, protože jak poskytnout specializovanou první pomoc
(zastavit tepenné nebo masivní krvácení, jak řešit bezvědomí) se koneckonců dá najít na
internetu, ale jak organizovat místo katastrofy, jak správně provádět třídění raněných,
jak stanovit priority, jak efektivně tuhle pomoc poskytovat - to se nikde na internetu
nedá najit, to musí někdo zkušený odpřednášet, potom se to musí vhodně zvoleným
cvičením procvičit a jenom doufat, že v lidech maximum zůstane, a bohužel v tomto
případě předpokládat, že to velmi záhy při nějaké situaci použijí.


Další pomoc Ukrajině se zaměřila na zvýšení mobility záchranných
tymů. Pro tento účel byly navrženy, vyrobeny, vybaveny a dodány
speciální záchranné vozy, které se dají využit pro záchranné operace, pro
rozvoz humanitární pomoci, pro přepravu a evakuaci osob.

Další prvek, o kterém jsme zjistili, že je ve válečném stavu velmi důležitý pro
Červený kříž, a přitom s ním nikdo z nás neměl zkušenost, neměli ji ani Ukrajinci, je
mobilita týmů. Pokud chceme někomu kvalitně pomáhat, nestačí jenom vybavit ho
materiálem a školením, ale musíme řešit základní otázku, jak je tenhle tým mobilní, aby
byl schopen pružně reagovat na změnu situace. Jinými slovy, připravíme v jednom
místě perfektní tým, vybavíme ho, ale on má velmi dlouhou reakční dobu zasáhnout ve
sto kilometrů vzdálené vesnici, kde zrovna probíhalo ostřelování, nebo se chystá
bombardování a ti lidé budou evakuováni. Pohyb, dynamika, flexibilita je spojená s
dopravními prostředky, proto jsme zase hledali cestu, jak napomoci Červenému kříži
v tom, aby nemusel plýtvat svojí energií a potenciálem na to, že bude hledat auta,

79

„know-how“ – (překlad z angličtiny) znalost.
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připravovat a vybavovat je, ale aby tu svoji energii věnoval mnohem důležitějším
věcem. Fungovali jsme jako takový „back office“ 80 - zázemí pro Ukrajinský Červený
kříž v této oblasti a k dnešnímu dni, jsme dodali šest vozidel Červeného kříže, což jsou
takové víceúčelové, multifunkční transportéry. Tato vozidla nejsou primárně vozidlem
první pomoci záchranky, ale jsou to vozidla, která byla určená jednak pro přesun
záchranných zdravotnických týmů, zároveň pro přesun humanitární pomoci, zároveň
pro případný přesun raněných osob, a pro případnou evakuaci nezraněných nebo
civilních osob. Ta vozidla nesmí být příliš přetechnizovaná, příliš elektronizovaná,
protože v oblasti, kde se pohybují, jsou silnice poničené, a čím je vozidlo jednodušší,
tím lépe je ovladatelné a opravitelné.
Podařilo se nám vytvořit takovou „výrobní linku“ - nakoupili jsme ojetá vozidla,
(ojetá protože jsme došli k závěru, že za jedno nové vozidlo můžete pořídit 2 až 3
ojetá), a zabezpečili jsme je reflexními a ochrannými prvky, aby byla hned po příjezdu
použitelná v terénu. Vyřídili jsme dokumenty nutné k přesunu. Pak jsme je vybavili
speciálním vybavením, vhodným pro bojové podmínky. Ukrajinci už potom na místě si
pouze doplnili některé prvky. Tahle vozidla, jak dorazila do Ukrajiny, byla prakticky
hned nasazená do krizových oblastí (a dokonce i u toho známého Debalceva81, kde
probíhaly ostré boje před uzavřením Minských dohod82, právě ty vozy tam významně
pomohly: evakuovaly staré obyvatele z ostřelované vesnice doslova za pět minut
dvanáct před tím, než byla zničena). Bohužel jedno z těch vozidel bylo zasaženo
střepinou, bylo poničeno, a tím se potvrdilo, že sanitky jsou spotřebním materiálem a
mohou mít velmi krátkou životnost. Samozřejmě ochranný znak Červeného kříže je
respektován a zvyšuje životnost těchto vozidel, přesto je to válečná oblast, má své
zákonitosti a pravidla, jak tam mohou ta vozidla fungovat.
80

back office – (překlad z angličtiny) kancelář v pozadí.
Debalceve – město v Doněcké oblasti na východní Ukrajině. Toto město je strategický železniční a
silniční uzel, ležící uprostřed silnice mezi Luhanskem a Doněckem. V období od července 2014 do února
2015 probíhaly boje o tuto oblast v rámci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.
(zdroj: https://lenta.ru/news/2015/02/18/mayor/).
82
Minské dohody – jedná se o takzvané dohody Minsk I a Minsk II.
Minsk I - minská mírová dohoda mezi Ukrajinou, Ruskou federaci, Doněckou lidovou republikou
a Luhanskou lidovou republikou, která měla vyvést zúčastněné země z probíhající války. Byla podepsaná
5. září 2014 v Minsku pod patronátem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
Minsk II - „druhý minský protokol byl podepsán v Minsku 11. února 2015 zástupci OBSE, Ukrajiny,
Ruska a tzv. Luhanské a Doněcké lidové republiky. Podepsání dokumentu však předcházela diplomatická
jednání mezi lídry Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny. Druhý minský protokol představuje revizi
předchozí dohody z 5. září 2014, která nedokázala zamezit eskalaci bojů na jihovýchodě Ukrajiny. (zdroj:
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/11/amocz_bp-2015-10.pdf)
81
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Vedení Ukrajinského Červeného kříže Českému Červenému kříži, i mě osobně,
několikrát předávalo poděkování za tuto pomoc.
S těmi vozidly byl spojen ještě jeden prvek vybavení, a to jsou speciální stany –
rozkládací nebo nafukovací – které umožňují záchranným týmům velmi flexibilně
kdykoliv na teritoriu zasaženém bojí, nebo teritoriu, které potřebuje humanitární
asistenci, vytvořit malé stanoviště Červeného kříže. Právě na tenhle rychlý
mechanismus transportu jsme pyšní. Taras tomu dal název „Šapitó“83, že to je vlastně
jako pojízdný cirkus - přijede, rychle postaví svojí základnu a zase může za 5 hodin
odjet a postavit to svoje šapito o 50 kilometrů dál.
Je velmi efektivní využívat ty vozy pro rozvoz humanitární pomoci. Do toho vozidla
se dostane tuna materiálu. Velkým náklaďákem dostaneme velké množství humanitární
pomoci do nejbližšího velkého města (třeba z Dněpropetrovsku do Charkova 84), potom
z tohoto města tu pomoc přeložíme do malých vozidel, které mohou zajíždět do malých
vesniček a malých měst. Díky těmto vozidlům se dalo zavážet zásobování do oblastí,
kde přežívají poslední obyvatelé, kteří nestihli utéct.


Další pomoc byla také velmi specifická. Ale je do určité míry inspirující,
protože znamenala vytvoření zcela nového prototypu balíčku, který by
obsahoval potřebné vybavení pro poskytování první pomoci při nějaké
větší nehodě. A Českému Červenému kříži se podařilo takový balíček
vyvinout, vyrobit a dodat. Tyto balíčky se nazvaly „traumasety“.

Poslední druh naše pomoci byl zase velmi specializovaný a šitý na míru. Jedná se o
„traumasety“, které jsme se rozhodli pro Ukrajinu sestavit, vyrobit a dodat.
Z té pomoci já i zmiňovaný kolega Taras cítíme velké sebeuspokojení. „Traumasety“
je věc, díky které si Ukrajinci uvědomili, že i když máte perfektní materiální vybavení,
perfektně proškolené a mobilní týmy, nemůžete je mít vždy a všude. Proto jsme šli ještě
o krok dál a k tomu vedla jedna taková velmi smutná událost. Nevzpomenu si na to

83

šapito – kočovná nebo stálá aréna ve tvaru cirkusové střešní plachty sloužící k předvádění zábavného
programů. (slovník cizích slov).
84
Dněpropetrovsk (od 19. 5. 2016 Dnipro) - město na východě Ukrajiny, administrativní centrum
Dněpropetrovské oblasti, sčítá 975579 obyvatel.
(zdroj: http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2016/11/16_11_2016/chisl.nasel.pdf)
Charkov - město na severovýchodě Ukrajiny, administrativní centrum Charkovské oblasti, sčítá
1 430 000 obyvatel. (zdroj: http://kh.ukrstat.gov.ua/download/express/2016/).
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město, kde se to stalo, bylo to na spojnici mezi Mariupolí 85 a Doněckem86, na této
nebezpečné silnici byl vojenský checkpoint87, kde ozbrojenci prováděli kontrolu
vozidla, které převáží obyvatelé z jednoho města do druhého. V tu chvíli do blízkosti
tohoto vozidla dopadl dělostřelecký granát. Na místě zahynulo několik pasažérů a
několik bylo zraněno. Výhodou v této nešťastné situace bylo to, že jeden z ozbrojenců
byl kdysi v minulosti proškolen Červeným křížem v poskytování první pomoci. A co je
důležité, na tomto místě se nacházel náš traumaset88 - prototyp našeho traumasetu velký balíček, který je vysoký asi 60 cm, široký asi 40 cm, hluboký asi 20 cm, obsahuje
docela bohaté vybavení pro osobu, která bude zachraňovat lidské životy v situaci
jakékoli větší nehody. Ten traumaset je velice specializovaný, není to běžná lékárnička,
kterou máte v autě, je více vybavený, našlapaný materiálem, který přesně potřebuje k
ruce proškolený záchranář. Tady tenhle ozbrojenec dokázal během krátkého času
poskytnout pomoc čtyřem osobám, které byly těžce zraněny, a dokázal o ně pečovat do
příjezdu záchranné služby. S tímto setem jim dokázal zachránit život a koupil jim ten
čas, který potřebovali na to, aby je potom v nemocnici opravdu zachránili.
Z toho vznikla myšlenka, která dala otevřenou cestu těm traumasetům, že na
Ukrajině by jich bylo potřeba mnohem více, a že by měly být umístěny na místech, kde
jsou podobná stanoviště, checkpointy, kontrolní body. Nebo aby místní policie a hasiči
měli ve své výbavě i tento specializovaný balíček, aby se naučili ho ovládat a pracovat
s ním.
Těch traumasetů jsme sestavili v počtu více než 2300 kusů zde, v českých
podmínkách, s využitím lékařů a konzultantů. Doslova každou tu položku (tam je okolo
20 položek) jsme převáželi, třikrát vzali do ruky a hodnotili, jestli je tam nutná, aby
balíček nebyl příliš těžký, aby byl zabalitelný a podobně. Dodnes ty traumasety slouží,
protože mají dobře nastavenou trvanlivost. Slouží právě pro podobné stavy, stačí, když
je na místě alespoň osoba, která s ním umí zacházet.
Vytvoření těchto balíčků je vedeno tím hlavním principem Červeného kříže:
humanitou, snižováním utrpení jakéhokoliv obyvatelstva: civilního, vojáků, ozbrojenců.
85

Mariuopol – „přístavní a průmyslové město na severním pobřeží Azovského moře, v Doněcké
oblasti na jihovýchodní Ukrajině, 120 km jižně od Doněcku“. (zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mariupol).
86
Doněck – „průmyslové město na východní Ukrajině. Leží na řece Kalmius, 50 km západně od hranic
s Ruskem, 100 km severně od Azovského moře. Je centrem samosprávné Doněcké oblasti a
průmyslového regionu Donbas“.(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doněck).
87
checkpoint – kontrolní stanoviště.
88
viz. příloha 4. Ukrajina, fotografie č. 10 a č. 11.
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Na to se dost často zapomíná, že ve chvíli, kdy je voják zraněný, tak je vyřazen z boje, a
je jedno jestli je to povstalec nebo vládní voják, v tu chvíli je ve stejném prioritním
žebříčku jako kdokoliv jiný, a jediné kritérium pro potřebnost pomoci, která se
poskytne, je míra jeho strádání, míra jeho zranění. Takže tyhle balíčky nerozlišují, že
jsou dělány jenom pro civilisty, jsou dělány pro každého, kdo je zraněn a kdo je v
ohrožení života.
Samozřejmě, jak se ta situace eskaluje a jak se zhoršuje, je možné očekávat, že
podobné volání buď po mobilních vozidlech, nebo po tráumasetech bude pokračovat89.
To je přesně ta velmi efektivní pomoc, na kterou se my specializujeme jakožto Český
Červený kříž. Nemůžeme zachránit celou Ukrajinu, nemůžeme dodat všechno, co je tam
potřeba, ale vybrali jsme si tuhle specializační cestu – ať už jde o zvláštní materiál,
zvláštní školení, zvláštní vozidla, nebo zvláštní traumasety.


Nejspíše není možné, aby při nějaké události, při které Červený kříž
poskytuje pomoc, neobjevila se otázka nestrannosti.

Stejně tak i zde je případ, který se tyká dosud několikrát zmiňované
nestrannosti, a který se odehrál během ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.
Když jsem byl na Ukrajině, krátce po Majdanu, hovořil jsem s dobrovolníky, kteří při
této události pomáhali oběma stranám konfliktu. Vnitřně u těchto mladíků probíhalo
dilema, jestli je dobré, že pomáhají například ostřelovači. Vlastně je to dost složité:
někoho ošetří, vojáka nebo policistu, pak on zase vezme zbraně a začne útočit, zabíjet.
Pro ty kluky to byla skutečně velká traumatizující otázka. Ale vykazovali znaky toho, že
se s tím vyrovnávají.
Přibližně od čtvrtého dne bojů na Majdanu (těch těžkých bojů, ne těch lehčích
demonstrací) Ukrajinský Červený kříž ošetřil několik důstojníků policie, kteří byli
zranění ve střetu s demonstranty. Ti dobrovolníci je zakryli do prostěradla, když museli
nosit na nosítkách, aby skryli jejich identitu a uniformu, aby je pronesli tím davem. Byla
i taková fotografie90, která zasluhuje respekt, je na ní sestřička, která ošetřuje zraněného
policistu a druhý zdravotník svým tělem drží dav před tím, aby ho nezačal lynčovat.
89

viz. příloha 4. Ukrajina. Pomoc ČČK na Ukrajině.

90

viz. příloha 4. Ukrajina, fotografie č. 4.
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Tímto svým konáním dobrovolníci dosáhli principu nestrannosti při poskytování
pomoci. Druhý den vedoucí policie toho zásahu na místě přišel poděkovat za to, že
Červený kříž ošetřil a evakuoval ty zraněné policisty. Ten vedoucí také dovolil
Červenému kříži volně přecházet přes barikádu, která tam byla, a volně chodit ošetřovat
policisty i demonstranty. Do té doby na dobrovolníky policie útočila a občas také dostali
nějakou ránu pendrekem, i když byli označeni červeným křížem a vykonávali
zdravotnickou činnost. Ale od tohoto okamžiku, kdy prokázali, že tu pomoc poskytuji
nestranně, jim policie, která měla v tu chvíli sílu v rukách, dovolila průchod barikády.
Tehdy ti kluci, kteří si neradi házeli mincí, kdo půjde obvazovat ty, kteří útočí,
pochopili, proč má smysl to dělat.
Policie zatkla velké množství demonstrantů a posadila je do vozidla, ale dřív než je
odvezli k výslechu nebo někam do neznámých míst, Červený kříž měl právo do toho
vozidla vstoupit, označit ty, kteří jsou zraněni a nechat je vystoupit, aby nebyli dále
podrobováni výslechům a cestě do neznáma, která skutečně byla někdy cestou do
neznáma a určitě byla pro zraněného člověka velmi riskantní. To bylo privilegium, které
dobrovolníci získali za to, že prokázali nestrannost.


Během jedné své cesty na Ukrajinu Richard Smejkal navštívil uprchlický
tábor v Dněpropetrovsku. Potkal se tu se třemi rodinami, jejichž příběhy
v něm zanechaly silný dojem.

Byl jsem v jednom uprchlickém táboře na východní Ukrajině. Jel jsem se tam
podívat vlastníma očima, jak dobře pomáhá ta pomoc, kterou jsme dodali. Zároveň se
snažíme vlastně monitorovat a hledat prostor pro další pokračující pomoc.
Navštívil jsem v Dněpropetrovsku uprchlický tábor, který je určen pro vnitřně
přesídlené osoby, které dříve žily na celé oblasti zasažené konfliktem. Potkal jsem tu
lidi, jejichž osudy se protnuly na dvorku uprchlického tábora a do jejichž života vstoupil
Červený kříž ve chvíli, kdy jim došly síly, aby si své základní potřeby mohli zajistit
sami. Ty tři osudy tří rodin z východní Ukrajiny mají něco společného. Všichni přišli o
svůj domov, všichni se museli vydat na cestu a všichni se nakonec radují z toho mála, co
jim zůstalo.
Ten tábor představoval jeden hektar nevyužívané plochy mezi paneláky na okraji
města, vysypaný hrubým kamením, do kterého se při každém kroku nepříjemně zaboří
bota a na jehož křupavý zvuk si tu asi všichni už zvykli. Tento neoplocený pozemek
74

město vyčlenilo pro uprchlíky přicházející ze sousedního Donbasu, kde i přes uzavřená
příměří stále probíhají boje. Z Německa dorazily nové montované domky (obytné
kontejnery) pro 450 osob, jejichž nespornou výhodou je, že je možné je poskládat buď
jako malometrážní rodinné buňky nebo jako dlouhou řadu jednotlivých pokojů majících
charakter ubytovny.


Příběh první.

První blok domků slouží jako ubytovna a má nejvíce společných prostor (kromě
sdíleného sociálního zařízení také společenskou místnost a kuchyňku). Právě kuchyňka
se ukázala jako ideální místo pro můj první rozhovor. Ostatně nešlo ani odolat vůni
typického boršče, který tu vařila paní Taťána. Taťáně je 38 let a žije zde se svým
manželem, dcerou (18 let) a chlapečkem (20 měsíců). Optimismem naplněná Taťána ani
nepotřebuje pobízet a sama se rozpovídá o osudu své rodiny. S rodinou bydlela ve
venkovském domku u Doněcku a utéct se rozhodli až před rokem v zimě. Dlouho si
nepřipouštěli, že okolo probíhá válka, věřili, že divná doba brzy skončí a ani to válkou
doma nenazývali. Začali si vlastně zvykat. Rozhodnutí opustit rodný dům i vesnici
přijala sama Taťána a impulzem byl leták, který přinesla dcera ze školy a který názorně
vysvětloval, jak se mají civilisté ukrýt a chránit při dělostřeleckém útoku, jak poznat
protipěchotní minu nebo nástražné výbušné zařízení. “Nechci vychovávat své děti tam,
kde je ve škole učí, jak přežít za války. Musíme odsud pryč.”, tímto Taťána přiměla
muže k odchodu. Opustili dům, zamkli za sebou a klíče stále nosí v kapse - dříve proto,
že se určitě brzy vrátí, nyní jako vzpomínku na to, co jim spolu s třemi kufry a několika
taškami zbylo. Vrátit už se nechtějí. Nevědí, jestli jejich dům ještě stojí, v oblasti se
stále střílí a se sousedy ztratili spojení. Dcera si ve městě našla práci, lidé v okolí je
dobře přijali a jak Taťána dodává, na montované domky si také zvykli a od života luxus
nečekají. K radosti jim vystačí fakt, že jsou za bojovou linií, podle Taťány daleko, ve
skutečnosti ale jen několik desítek kilometrů.


Příběh druhý.

Pozvání na hotový boršč nešlo odmítnout a společné stolování vlastně napomohlo
námětu na druhý rozhovor. Ze školy se s dětmi právě vracela Irina a zapřená do kočárku
bořícího se do kamení směřovala své děti do jednoho z montovaných domků. Ten jako
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rodina obývali společně a měli nárok na dvě místnosti o velikosti 3x4 m a vlastní
záchod s koupelnou. V jedné z místností byla i malá kuchyňka. Vybavení bylo
jednoduché, ale čisté a hlavně plnilo svůj účel. Irina (28 let) a její tři děti (10 let, 7 let a
8 měsíců) patří mezi nejnovější obyvatele tábora, přišli z města Mariuopol, ale jejich
cesta začala mnohem dříve. Před začátkem konfliktu žila Irina se svými dětmi a mužem
v centrální části Ukrajiny, a s rodiči z Doněcku se příliš často nestýkala. V roce 2014,
když jí opustil muž, rozhodla se vrátit k rodičům do již tehdy bouřlivého Doněcku, ale
rodiče v bytě nenašla a několik sousedů, které znala, o jejich osudu nic nevěděli. Irina
se svými (tehdy) dvěma dětmi se krátce protloukala městem, ale zhoršující se situace ji
přiměla k útěku do Mariuopole, protože tam žili její vzdálení příbuzní a byla to
nejlevnější varianta, kterou si mohla dovolit. Irině se mezitím narodil chlapeček.
Signálem k opuštění Mariuopole se stalo ostřelování severního předměstí. Irina sama
mrtvé neviděla, jen raněné, ale pravý strach dostala až při jedné bohoslužbě, kdy jim
pastor vyprávěl o mrtvých civilistech, které ten den osobně viděl. To a noční můry
nejstarší dcerky, které Irina spojuje s nekončícím duněním a střelbou, ji přiměly k
dalšímu odchodu. A tak vzala kočárek, tašku přes rameno a několik igelitových tašek a
vydala se tam, kde je lépe, do Dněpropetrovsku.
Tábor je pro Irinu a její tři děti zatím to nejlepší, co je za poslední dva roky při
putování potkalo. Zatím nepřemýšlí, co bude dál, její nový muž si našel práci na stavbě,
děti začaly chodit do školy. Sice ukrajinsky neumí, ale Irina je zapsala do ukrajinské
školy. Má to totiž s kočárkem blíž než do ruské školy a oba její školáky přijali učitelé a
spolužáci moc pěkně. Hlavním rodinným tématem je shánění kojeneckého oblečení a
barevných pastelek do školy.


Příběh třetí.

Tábor nemá vlastně žádný plot a lidé přicházejí a odcházejí podle libosti. Působí to
trochu nezvykle a tak mě zaujala snad jediná přírodní překážka v rohu tábora, která dělí
ty venku od těch uvnitř. Je to široký záhon keříků a zeleniny. U něj stojí 94 letá
Valentina a její příběh mě ze všech zaujal nejvíce. Valentina je vystudovanou
inženýrkou chemie a vrchol své kariéry prožila jako ředitelka chemické továrny ve
střední Ukrajině. Na sklonku své profesní dráhy a také na důchod se přestěhovala na
východní Ukrajinu, do Donbasu. Muž jí zemřel a tak v Dněpropetrovsku žila sama v
docela prostorném bytě. Její dcera bydlela v nedalekém Lugansku, stejně jako její děti.
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A protože pro Valentinu bylo stále těžší bydlet osamoceně a daleko od rodiny, zrodil se
nápad prodat všechny byty, které rodina měla a koupit si v Lugansku velký rodinný
dům. To se psal rok 2014, konec léta. Myšlenka výborná, dům hezký, na kraji města,
naproti letišti. Bohužel když vypukly boje, Valentina s dcerou (72 let) utekly, ale v
Lugansku musely zanechat vnučku s jejím manželem, který byl po mozkové mrtvici a
nebyl schopen evakuace. Jejich dům byl třetí měsíc probíhajících bojů srovnán se zemí,
neboť domy nacházející se v blízkosti letišť uvnitř bojové zóny jiný osud potkat
nemůže. Vnučka s manželem, který je upoután na lůžku, žijí ve sklepě jakéhosi domu v
centru Lugansku. A tím Valentinin příběh končí.
Valentina se vrátila do stejného města, odkud před více jak rokem odešla, ve kterém
vše prodala a veškeré finance spolu s dcerou investovala do domu, který válka zbořila.
Valentina má Dněpropetrovsk ráda, byt už není její, hotovost nemá žádnou a podobně
jako všichni v táboře má jen několik kufrů a tašek. Do Lugansku se už vrátit nechce ani
Valentina ani její dcera, a pokud to situace umožní, rádi by vnučku i jejího nemocného
manžela převezly k sobě. Na trosky domu se dívat nechtějí, ani na fotkách ani na živo.
„Válka nám dům vzala a už nám ho nepostaví“, říká smutně Valentina. Nicméně má
ještě něco navíc, neobyčejně pozitivní náladu a energii na to zvyknout si žít v
uprchlickém táboře nedaleko od svého starého bytu. To ona je tou zahradnicí, která v
rohu tábora pěstuje zeleninu, učí děti se starat o jahody a radovat se z první sklizně.
Všechny tři příběhy mají něco společného. V osudu každého aktéra se totiž objevil
někdo, kdo jim nabídl pomocnou ruku, i když to zrovna nečekali. Taťány si všiml Dima
(majitel stavební firmy), když pracovně navštívil psychiatrickou kliniku na kraji města,
kde měla Taťána se svými dětmi nouzové útočiště po útěku z Donbasu, a převezl je do
uprchlického tábora, kde za ně vyprosil volné místo. Irině s dětmi pomohl pár mladých
lidí, kteří si jich všimli na nádraží, kam Irina právě přijela při svém útěku z Mariuopole.
A vedle Valentiny stál náhodou realitní makléř, když ji slyšel, jak vyslovila přání mít tak
trochu půdy a zasadit květiny a zeleninu, a tak ještě ten den sehnal náklaďák zeminy,
který vysypal na místo, které si Valentina ukázala - do rohu tábora.
Všichni poskytli pomoc nezištně, bez přípravy, spontánně. Je to povahou každé
tragédie, že vše nemusí být stále černé a „bílé tečky“ mají reálnou podobu a vlastní
jméno. Na tyhle tečky se můžeme spolehnout, že jsou, i když nevíme kdy a kde se
objeví, ale také víme, že jak se rychle objeví, často i rychle zmizí. Jsou to lidé, kteří se
na to nepřipravovali, nic neplánovali, prostě se jí na pár minut, hodin nebo dnů stali.
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Červený kříž je světovou organizací, která poskytuje pomoc a vytváří
v lidech jistotu, že v případě složité situace a krizového stavu nejsou sami
a bude jim vždy pomoženo.

My, kteří jsme svoji profesi nebo dobrovolnictví spojili s Červeným křížem, víme,
že není možné vše ponechat na bílých tečkách, ať už jsou nahodilé nebo organizované,
ale je třeba vytvářet celá světlá místa, která lidem postiženým tragédií rozsvítí světlo na
obzoru, světlo v které třeba už nevěřili.
Mohu potvrdit, že opravdu důležitým světlým místem je zde Červený kříž. Přitom
sám tábor je místo, na okraji velkého města, možná i na okraji zájmu politiků a médií.
Reportáž o něm v našem zpravodajství asi neuvidíte, dějinný zlom se zde asi
neodehraje. Přesto sem několikrát týdně přicházejí dobrovolníci z místní skupiny
Červeného kříže a zabezpečují dětské programy, sociální, zdravotní a psychologické
služby, a jednou týdně, zpravidla ve středu, přivážejí humanitární pomoc.
Je zde dobře vidět, že i jeden hektar plochy stojí Červenému kříži za to, aby využil
potenciál své světovosti: vozidla, která pomoc přivážejí, pocházejí jako dar od Českého
Červeného kříže, dětské hřiště, které nedávno v táboře vzniklo, financoval Německý
Červený kříž, stravovací poukázky distribuuje Ukrajinský Červený kříž, Polský
Červený kříž financoval projekt tzv. “lékových poukázek” pro osoby v materiální nouzi,
a nakonec zde působí i Lucemburský Červený kříž, který se zaměřuje na pomoc
matkám samoživitelkám s dětmi. Na tomto uprchlickém táboru jsem si uvědomil, že
jsme světovou organizací. Každý z Červeného kříže se tady na něco specializoval a
dohromady to dávalo smysluplnou mozaiku pomoci. Je dobré, když při tragédiích
existují bílé tečky v podobě jednotlivců s širokým srdcem, ale je stejně dobré a řekl
bych i nutné, aby se na místě objevovala světlá místa, která dokážou nabídnout nejen
onu naději, ale i jistotu, že pomoc není jen dílem náhody, ale promyšleného systému, v
němž Červený kříž má nezastupitelnou roli.
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Uprchlická krize v Evropě. Evropská uprchlická krize mezinárodní politická krize v Evropské unii (EU), způsobená velkým
počtem imigrantů – jak ekonomických migrantů, tak uprchlíků –
směřujících do EU. Nejčastějším cílem imigrantů jsou
státy západní a severní Evropy, především Německo,
dále Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu. Dle údajů OSN tvoří
největší část žadatelů o azyl lidé ze zemí Blízkého a Středního
východu (zejm. Syřané, Afghánci, Iráčané), subsaharské Afriky a západního
Balkánu91.
I když Česká republika nebyla silně zasažena touto krizí, stejně se na tom
angažovala, a to buď na vlastním území, nebo v sousedních zemích, které
byly zasaženy mnohem více.

Teď se dostáváme k uprchlické krizi, která proběhla v roce 2015. Mohl byste
povědět, jestli Český Červený kříž tam zasahoval a jakou pomoc poskytoval?
Uprchlická krize, ať už jakkoliv skloňovaná, je jedním z nejcitlivějších
společenských témat, jakékoliv vyjádření v tomto ohledu je také velmi citlivé. Je
objektivní fakt, že Českou republiku uprchlická krize praktický nijak nezasáhla. Proto
Český Červený kříž na území České republiky, z pohledu nasazení, nějakého výkonu a
provádění něčeho, s tím nemá takovou bohatou zkušenost. Na druhou stranu, jedním z
takových aspektů krizové připravenosti Červeného kříže je, že se připravujeme na to,
kdyby se ta situace zhoršila. Snažíme se nastavit některé mechanismy a připravit se na
to, kdyby najednou uprchlická krize zesílila a zasáhla přímo naši zemi. Máme
připravená opatření - jak zlepšit materiální vybavení, proškolení personálu, abychom
měli dostatek lidí a dostatek materiálů. Je to spojeno s tím, že jsem viděl na vlastní oči,
jak v zemích, které byly přímo zasaženy uprchlickou krizí, například Německo nebo
Rakousko, Červenému kříži velmi rychle a brzo začaly ubývat síly, protože při zvládání
takových situací je to personálně a materiálně velmi náročné. Takže z tohoto pohledu si
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V období od ledna do září 2015ve státech EU bylo zaregistrováno více než 700 tisíc lidí žádajících o
azyl. Celkem za rok 2015 do Evropské unie přišlo podle různých odhadů 1 až 1,8 milionu uprchlíků a
nelegálních migrantů (v roce 2014 jich bylo 280 tisíc). (zdroj: http://www.oecd.org/migration/Is-thisrefugee-crisis-different.pdf,
http://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migrační_krize).
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Český Červený kříž zaprvé vytvořil mechanismus, jak se připravit na budoucí
uprchlickou krizi materiálně a personálně, což není jenom věc na papíře, jsou to
skutečné kroky, které je dobré udělat, a čerpat zkušenost ze zemí, kde se to stalo. Druhá
rovina je, že poskytujeme určitý zlomek pomoci - asistenci těm uprchlíkům, kteří
procházejí územím České republiky. Třetí aspekt je, že jsme se rozhodli pomáhat
sousedním zemím, ve kterých uprchlická krize představovala skutečně velkou zátěž,
kdy kulminovala, a kde ty síly a prostředky rychle ubývaly.


Než se dostaneme na tři roviny pomoci, kterou Český Červený kříž
poskytoval, je potřeba odpovědět na otázku: „Kdo je uprchlík? Všichni
uprchlíci potřebují nějakou pomoc? Komu je potřeba pomáhat a komu
ne?“

Obecně okolo definice uprchlíka je velmi široká diskuze v médiích. Z pohledu
mezinárodního práva a azylové politiky se rozlišuje, kdo má status uprchlíka, kdo je
ekonomický migrant a tak dále. To všechno je spousta právních termínů, kliček a
souvislostí, které je těžké někdy pochopit, obhájit, vysvětlit, a některé termíny jsou
v mediích nebo politiky zneužívány. Pro nás jako pro Červený kříž je tady, a už jsme se
o tom bavili, jednoduché pravidlo, které nám umožňuje vyznat se v dané situaci. A to
pravidlo říká, že se neptáme, jaký status má ten člověk, co má ve svých dokumentech
napsáno, jestli je uprchlík nebo není. My se ptáme anebo testujeme základní otázku,
jestli ten člověk trpí, strádá, jestli je pod vlivem toho, že je na cestě. Samozřejmě každý
člověk, který je na cestě, daleko od svého domova, putuje jenom se základními
prostředky, se potenciálně dostává do zaměření Červeného kříže, protože se stává
zranitelný. Ale nám je úplně jedno, z jakého motivu k tomu došlo.
Může být uprchlík, který prchá před válkou, ale vlastně nestrádá, protože prchá s
dostatečnými finančními prostředky, materiálním zabezpečením, nepotřebuje žádnou
pomoc, všechno si zabezpečí sám. Pak je uprchlík nebo člověk na cestě, který je v
opačné situaci - potřebuje takovou pomoc. Pak je někdo, kdo putuje jenom za něčím
lepším, za lepší budoucností, neprchá před válkou, ale na cestě se dostal do situace, kdy
je najednou bez prostředků, dva dny nejedl, bydlí v lese a má u sebe dvě děti, nevyšel
mu jeho plán.
Je potřeba to všechno vysvětlovat, protože okolo toho je společensky spousta napětí
a mýtů. Úkolem Červeného kříže je kdykoliv, kdy jsou uprchlíci nebo lidé na cestě,
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monitorovat situaci, a kdy vidí, že ty lidé nad míru strádají, tak jim poskytne pomoc. Ta
pomoc se zase dá definovat jednoduše a spočívá v základních fyziologických
parametrech, to znamená: mít možnost být ošetřen, pokud jsem zraněný, mít možnost se
najíst, pokud strádám od nedostatku jídla, mít možnost složit hlavu tam, kde jsou
příznivé klimatické podmínky, mít nějakou psychologickou podporu ve chvíli, kdy celá
ta cesta mě dostává do devastující pozice, snižuje důstojnost nebo vytváří nějaká
traumata. Pokud se na tyto věci zaměříte, tak si je skutečně můžete definovat a můžete
pomáhat, všechno ostatní, co s tím souvisí - politický rozměr, uprchlictví, společenský
rozboj, nesoulad - jsou sekundární faktory. Alespoň u Červeného kříže je možné
takovou osobu definovat, najít a pomoct. Pomoct do té míry, aby se ten její stav
odvrátil.


První věc, na kterou se Český Červený kříž zaměřil při uprchlické krizi,
je příprava na případ, že by se dostala přímo sem a ten stav se zhoršil.

Jsou konkrétní kroky, které Český Červený kříž dělá, kterých se účastní, ve kterých
může ten směr nějak ovlivnit, působit anebo přímo provádět, tak to je příprava na to,
kdyby nastal masivní příliv uprchlíků do České republiky. Připravujeme se na to, jak
řešit případnou humanitární krizi v oblasti, kde bude vysoká koncentrace uprchlíků,
šedé zóny, které se nacházejí na hranicích, jsou špatně dostupné pro poskytování péče a
šíří se tam nemoci. To je prostředí, ve kterém určitě Červený kříž má působit, má
provádět monitoring, rozdávat dezinfekční prostředky, přerozdělovat potraviny a tak
dále. Protože bez ohledu na to, jaký je tam motiv, kdo je vinen, kdo není vinen, to je
humanitární katastrofa, na to se posilujeme personálně, materiálně, posilujeme možnost
rychle zajistit stravování, zdravotnický materiál. Více na tom poli přípravy asi dělat
nemůžeme.


Další věc, kterou Český Červený kříž děla v rámci uprchlické krize, je
pomoc a asistence při přepravě uprchlíků do jiných států.

Druhá rovina pomocí, kterou zajišťujeme, je asistence těm uprchlíkům, kteří
procházejí Českou republikou 92 a většinou míří někam dál, a Česko pro ně není
92

„ČČK řešil otázku migrantů na území České republiky v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR.
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konečnou stanicí. V tomto případě ti lidé většinou putují přes některé uzlové body dopravní mosty, nádraží a podobně. V tu chvíli na těchto místech vidíme lidi, kteří jsou
zdravotně v zbědovaném stavu, dlouho nejedli, nemají dostatek ošacení. Například na
podzim byli lidé, kteří měli čtyři malé děti a neměli žádné teplé oblečení, a při tom to
byl říjen nebo listopad. Červený kříž je od toho, že těmto lidem nabídne teplé oblečení.
Pokud ti lidé dva dny nejedli, nabídne jim stravu.


Jsou určitá kritéria, podle kterých se dá poznat, kdo skutečně potřebuje
nějakou pomoc.

Já osobně zastávám názor, že v zásadě velmi snadno umíme rozlišit, kdo pomoc
potřebuje a kdo ji nepotřebuje. Za svou zkušenost, například při práci na hlavním
nádraží, kde procházeli některé skupiny uprchlíků, jsem velmi jednoduše poznal, kdo z
nich je mým „klientem“, a kdo není. Pokud jsme nabídli skupině, která musela
přenocovat na hlavním nádraží, základní potraviny - jogurt, rohlík, nápoj, jablko, tak
jsme velmi jednoduše poznali, že to byli uprchlíci nebo lidé na cestě, protože oni přišli,
doslova se vrhli na to jídlo a snědli ho na místě. Pak byli ti, kteří měli peníze a tu pomoc
nepotřebovali. Vím, že se každá pomoc dá nějakým způsobem zneužit, ale platí jedno
pravidlo, že když je někdo na tom sociálně, finančně, materiálně dobře a je na cestě,
nemá extra zvláštní důvod zneužívat nabízenou pomoc. Například tam byl člověk, který
nepotřeboval naši pomoc, nepotřeboval ani náš rohlík, ani jogurt, ani vodu, ani jablko,
šel a zaplatil si oběd v restauraci, nebo nakoupil v samoobsluze.
Lze snadno odlišit člověka, který neměl prostředky na pokračování v cestě, nebo se
dostal do nějaké finanční pasti, od člověka, který si koupil jízdenku na další vlak nebo
autobus. Ano, může být nějaké procento lidí, kdo tu pomoc zneužije (je to úplně stejné
při těch původních, jak jsme se bavili, že někdo zkouší zneužít systém, který se nabízí).
Na druhou stranu existuje celá řada lidí, která už jenom z důvodu sociálního statusu
nechce přijmout pomoc, protože ji nepotřebuje, proto se ani nechce tak projevovat.

V rámci spolupráce jsme poskytovali sociální a humanitární pomoc – potravinové balíčky, hygienické
potřeby, asistenci při pořízení jízdenek atd., a to jak migrantům propouštěným ze zařízení pro zajištění
cizinců, tak migrantům, kteří vstupovali na naše území a již nebyli do těchto zařízení umísťováni. Vždy
se jednalo o osoby směřující z ČR do jiné země. Český červený kříž v roce 2015 takto pomohl více než
500 migrantů“ (Výroční zpráva ČČK 2015).
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Při poskytování pomoci je potřeba být střídmý, jinak lze porušit princip
nestrannosti. Stejné prostředky se můžou využit různými způsoby a být
různě užitečné.

Stejně tak je potřeba být v tomto ohledu střídmý (je to můj vlastní pohled na věc).
Měl jsem diskuzi se zástupcem skupiny lidí, kteří to vnímali tak, že pomoc, kterou
Český Červený kříž poskytuje uprchlíkům, je nedostatečně důstojná a že by měla být
mnohem větší, širší, bohatší. Konkrétně jsme se dostali do diskuze na téma, že těm
uprchlíkům k jídlu zajišťujeme docela skromný bufet, kde byl na výběr zmíněný rohlík,
jogurt, jablko, neperlivá voda (lidé si brali, co potřebovali a kolik potřebovali). Ten
člověk, se kterým jsme pak diskutovali, šel a koupil pizzu, pak ji dal těm potřebným
lidem, aby se dosyta a dobře najedli. Jeho útrata činila kolem 400 korun. Snažil jsem se
vysvětlit (a podařilo se mi to), že pokud já vezmu z prostředků Červeného kříže 400
korun, nakoupím dvě pizzy a dám je těm lidem, pak mě tíží otázka, jestli jsem nemohl
stejnou jejich potřebu - hlad - uspokojit za 100 korun dostatečně důstojně (protože jídlo,
co jsme jim nabízeli, bylo akceptovatelné). Jestli jsem se nedopustil toho, že zbylých
300 korun jsem mohl poslat nebo použit na ty, kteří jsou potřebnější? (Například
uprchlíci v Libanonu). V důsledku bych tím porušil princip nestrannosti, protože bych
více stranil těm, kteří jsou v Praze na hlavním nádraží, než těm, kteří jsou v mnoha
horších podmínkách a jsou mnohem potřebnější (v některých místech a uprchlických
táborech za těch 300 korun opravdu dokážete zázrak).
To je ten uhel pohledu, že se dá poznat, kdo potřebuje tu pomoc a dá se také zamezit
tomu, aby ji někdo nadužíval nebo zneužíval. Je při tom ale potřebný alespoň nějaký
pohled střídmosti. Když člověk sám za sebe chce udělat velké gesto, samozřejmě to
může, je to jeho princip a přání, že těm lidem chtěl dát pizzu, s tím nemám žádný
problém. Ale pokud mluvíme o instituci, protože tu pomoc poskytujeme jako instituce,
abychom se dostali k principu nestrannosti, musíme si říct, že ty peníze, které jsme teď
neefektivně použili na příliš luxusní oběd, mohly být ušetřeny a použity pro mnohem
potřebnější, kteří jsou tisíce kilometrů odsud.


Otázka uprchlíků není jednoduchá a jednoznačná. Každý si to může
vykládat a chápat jinak. Stalo se to i na hlavním nádraží během pomoci
Červeného kříže putujícím uprchlíkům. A samozřejmě se Červený kříž
na to dívá nejprve z hlediska nestrannosti.
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V rámci té nestrannosti mě napadá další případ. Při uprchlické krizi jsem se osobně
dostal do situace, kdy v září na nádraží šest uprchlíků, kteří procházeli naším územím a
pokračovali do Německa, projížděli přes Prahu. Naše hlavní nádraží přes noc je v
určitém intervalu zavřené, část těch uprchlíků tam skončila právě v takovou chvíli a
jejich další vlak do Německa byl v pět nebo v šest hodin ráno. Vznikla taková složitá
otázka, co nebo kam s nimi, protože se nádraží musí zavřít a oni ho musí opustit. Jednali
jsme s nádražím a s nájemcem těch prostor, který souhlasil, že v těchto případech
můžeme, jako Červený kříž, s těmi uprchlíky zůstat v jedné části nádraží, a nechat je
tam přes noc vyčkat do rána, aby mohli dále pokračovat v cestě. Po té, co přišla první
skupinka, jsme se snažili o zabezpečení jejich ubytování tímto způsobem, byl jsem tam
a měl jsem tohle na starosti. Pak přišel člověk, který asi byl z ochranky, měl vedle sebe
vysoké svalnaté muže, a řekl: „Kde máš ty svoje uprchlíky, my z nich uděláme pražce
pod koleje?“. Z jeho pohledu, uprchlík byl ten zlý, ten špatný, a jeho představou, jak tu
situaci řešit, bylo ty uprchlíky násilně dostat z nádraží ven, pro něj bylo nepřípustné,
aby někdo z nich tam zůstal. Mým úkolem bylo toho člověka přesvědčit, že to není
dobrá varianta. Nebylo mým úkolem to zveřejňovat a říkat: „Podívejte se, jaké metody
tenhle člověk chce použít a čeho chce dosáhnout silou“. Nezbylo nic jiného, než s ním
jednat, vyjednávat o možných podmínkách, a to se povedlo - akceptoval to, co tam
děláme a proč to děláme.


Každá podobná událost (ať už přírodní katastrofa, ozbrojený konflikt,
nebo humanitární krize) se skládá z tisíce příběhů, které se tykají
jednotlivých lidí a rodin.
Zde je příběh o osudu člověka, který se v průběhu uprchlické krize
dostal do potíží. Tento příběh spojuje s lidskou tváří celou událost, která
pak už nepůsobí jako něco, co se někde stalo a nezasáhlo přímo nás, ale
jako něco, co se stalo skutečným lidem, kteří měli svoji rodinu, přátele,
plány a sny. Měli svůj život, který se jim najednou sesypal, a nezbylo nic
jiného, než odejit a pokusit se ho vybudovat znovu.

Na hlavním nádraží jsem měl příběh s jednou syrskou rodinou, která prchala. Tatínek
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byl pekař, měl malé děti, ukazoval mi fotografie, jak jeho život v Aleppu93 vypadal před
bombardováním, jak měli vlastní pekárnu, děti mluvily pěkně francouzsky, anglicky,
chodily do škol. Tento člověk původně putoval za svou sestrou do Švédska, ale skončil
v takové slepé uličce tady v Čechách.
Po prvním bombardování 94(2012), utekli s rodinou z města, které bylo zničeno, šli
nejprve do uprchlického tábora do Libanonu, mysleli si, že to bude jenom přes léto a
pak, až všechno skončí, se zase vrátí. Ale z léta byla najednou zima, ze zimy byl další
rok, a v tom táboře celkem strávili dva roky. Ty fotografie, co ukazoval z tábora, pro mě
nevypadaly pěkně: bláto, špína, krysy, nehezké podmínky.
Velmi ho trápilo, že jeho dětí už třetí rok nechodily do školy, vnímal to jako velkou
katastrofu, že zůstanou bez vzdělání, za chvilku jim bude 15-16 let a naposledy byly ve
škole v 10 letech, budou z nich negramotní lidé, což je velká zátěž do budoucna, a to
nejen pro ně jako pro rodinu, ale obecně pro společnost.
Byl to inteligentní člověk, který uvažoval nejen o své vlastní budoucnosti, ale i
budoucnosti své země. Pro něho bylo důležité, že když se válka zastaví, tak se vrátí,
protože nechce žít v zahraničí, pro něj jeho země je základem štěstí a života.
Zajímavé bylo, že ten člověk měl na obou rukou hematomy, jejichž příběh byl
poutavý a napínavý. Pašeráci převáželi tuto rodinu přes moře na člunu. Když byli
uprostřed moře, jeden z náčelníků těch pašeráků se rozhodl, že dvě dcery tohoto člověka
(bylo jim kolem 12 let) musí přejít do jiného člunu, protože tento je příliš těžký a mohl
by se potopit. Tatínek to nechtěl, protože věděl, že pokud se ty čluny rozdělí, svoje
dcery v novém životě v Evropě nikdy nepotká. Samozřejmě se také bál z otroctví,
sexuálního zneužívání a tak dále, že prostě ty své dcery nebude mít pod kontrolou.
Proto chtěl spáchat sebevraždu - chtěl skočit do moře - aby odlehčil přetížení toho
člunu, ale ostatní, co tam byli, mu v tom zabránili, spoutali ho a celou cestu byl
přivázán řetězy, po nichž mu zůstaly hematomy na předloktí. Dopadlo to pak dobře –
našli někoho, kdo přešel do jiného člunu, a ta rodina zůstala pohromadě.
Nakonec tento člověk doputoval do Švédska. Dodnes posílá fotografie na Červený
93

Aleppo – jedno z největších a nejvýznamnějších měst v Sýrii, nachází v severozápadní části státu 120
km od Středozemního moře, 45 km od Turecka.
94
V červenci 2012 (až do dnešní doby) v rámci občanské Syrské války začaly boje na území Aleppa
mezi Syrskou svobodnou armádou, sunitskou Islámskou frontou, kurdskými Lidovými obrannými
jednotkami a dalšími sunitskými skupinami proti syrským vládním jednotkám, Hizballáhu a
dalším ší'itským skupinám.
(zdroj: http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus138_Smyth-2.pdf, str.
44-45).
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kříž, jak dětí už chodí do školy, jak tam pracuje. Pokaždé nám děkuje, že jsme mu
pomohli na hlavním nádraží. Také se nám pokaždé snaží poslat peníze, které jsme na něj
a jeho rodinu utratili, chce je vrátit, aby nezůstal něco dlužný.
To je příběh člověka, u kterého umíte poznat, kde je přesná míra té pomoci, kterou
mu můžeme dát: on nechtěl více, ale kdyby dostal méně, tak by ještě dnes bydlel někde
mezi keři na hlavním nádraží. Skončil ve slepé ulici: došli mu finanční prostředky, jídlo,
měl ještě dvouletého nemocného chlapečka (měl mozkovou obrnu, horečky), jazykově
byl také neschopen, netušil, v jaké zemi je, a kdo ho sem přivezl.
Pokud těm lidem, kteří se dostali do takové existenční pasti, není vůbec pomoženo,
velmi snadno se dostávají do rukou mafie, překupníků, převaděčů (někdo je pak odveze
a upíše k otrocké práci), dají do práce svoje dětí, stanou se obětí černého trhu. Ale když
jim dáme tu pomoc, kterou potřebují, nedáme ani více ani méně, tak je z té slepé uličky
vyvedeme a další pomoc už potřebovat nebudou.


Další věc, kterou Český Červený kříž děla v rámci uprchlické krize, je
pomoc jiným státům, které jí byly velmi silně zasaženy.

Třetí rovina je pomoc, která byla směrovaná do zahraničí sousedským Červeným
křížům – naším partnerským, sesterským organizacím, které se dostaly do potíží.
Například jsme pomohli Rakouskému Červenému kříži ve Vídni95, který měl tak
vyčerpané síly a personální nedostatky, že nás požádal o personální výpomoc. Vyrazili
jsme tam z několika měst v několika skupinách, a vlastně jsme nahradili jejich
pracovníky při péči o evakuační centra pro uprchlíky. Je potřeba říct, že tahle místa
nejsou luxusní, jsou velmi nekomfortní, všude, kde jsem byl, bych si osobně v životě
nepřál skončit, a podle mého soudu i pro většinu těch lidí, kteří tam museli pobývat, to
nebylo ideální místo, po kterém toužili. Zde jsme pomáhali dělat zdravotnickou
ošetřovnu, dbali jsme na výdej jídla a oblečení, pomáhali jsme azylovým úředníkům v
evidenci lidí a tak dále. Jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo měl možnost odtud odejít
a jít si vlastní cestou, už tam dávno nebyl. V tom místě byly rodiny, starší lidé, nemocní
lidé, kteří to skutečně potřebovali, protože tam je nějaká jistá pomoc. Samozřejmě ti,
kteří putovali do Evropy s jinými cíli a měli k tomu ekonomické motivy, zdržovali se
mimo taková centra. Tady to bylo takové exponované místo, kde pohraniční policie

95

viz Příloha 5. Uprchlická krize, MIGRACE: podporujeme Rakouský Červený Kříž, fotografie č. 2.
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přivážela přímo osoby z hranice. Ti lidé už byli desátý den na cestě, měli za sebou
hodně kilometrů, měli různá poranění nohou, nachlazení, virová onemocnění a
podobně. Při poskytování pomoci byla hodně akcentována zdravotnická stránka.


Český Červený spolu se Slovenským Červeným křížem připravil projekt
a vytvořil expediční tymy, které by měly pomáhat při přepravě
uprchlíků. Zatím ale nebylo potřeba ty tymy aktivovat a někam je
posílat.

Pod dojmem situace v Evropě jsme se rozhodli (v lednu 2016), že nabídneme pomoc
v podobě výjezdních expedičních týmů jiným Červeným křížům na takzvané Balkánské
cestě96, protože v době, kdy neklesal počet migrantů, bylo jasné, že to brzy vyčerpá síly
našich kolegů. Vytvořili jsme takový projekt, který našel dobrou odezvu v Mezinárodní
federaci Červeného kříže. Spojili jsme síly Slovinského a Českého Červeného kříže a
vytvořili výjezdní týmy, malé skupiny ze 4-6 osob, které by byly nasazeny primárně ve
Slovinsku – na hranicích Slovinsko-chorvatských, protože tam byly některé uprchlické
tábory, které praskaly ve švech a měly velké zatížení pro personál Červeného kříže. Ty
týmy by měly s jednotýdenní rotací dojíždět do uprchlického tábora, týden tam fungovat
a pak by se měly vracet. Tento projekt našel skutečně dobrou odezvu u balkánských
států.
Prakticky před vypuknutím a před vyjetím prvního týmu, došlo k podepsání dohody
Evropské unie s Tureckem97, a Balkánská cesta se zastavila (zastavila se trošku dříve,
96

Balkánská cesta - „Balkánská migrační trasa je společně se Středomořskou trasou jedna ze dvou
hlavních tras, po které se do Evropské unie v rámci Evropské migrační krize dostávají
nelegálně imigranti – jak ekonomičtí migranti, tak uprchlíci – zejména ze Středního a Blízkého východu.
Trasa vede z Turecka do Německa, příp. dále do západní a severní Evropy a v současnosti (2016)
prochází přes Řecko, Makedonii, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko“.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1nsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_trasa).
97
Prohlášení EU a Turecka, 18. března 2016 – dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem, obsahující 9
bodů. Jedná se o společný akční plán, který by měl přispět ke zmírnění nekontrolovaného toku migrantů
do Evropy. „Turecko otevřelo svůj trh práce občanům Sýrie, kteří požívají dočasné ochrany, pro občany
Sýrie a státní příslušníky jiných zemí byly zavedeny nové vízové požadavky, turecká pobřežní stráž a
policie zvýšily své úsilí o zajištění bezpečnosti a zintenzivnila se výměna informací. Evropská unie také
navíc zahájila vyplácení prostředků z nástroje pro uprchlíky v Turecku ve výši 3 miliard eur na konkrétní
projekty a pokročila i práce v oblasti uvolňování vízového režimu a přístupových jednání, včetně otevření
kapitoly 17 v prosinci loňského roku. Turecko mimoto dne 7. března 2016 souhlasilo, že akceptuje
urychlený návrat všech migrantů vstupujících do Řecka z Turecka, kteří nepotřebují mezinárodní
ochranu, a přijme zpět všechny nelegální migranty zadržené v tureckých vodách“. (zdroj:
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/).
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když se uzavřely makedonské hranice). Koncem února jsem dostal zprávu od
Slovinského Červeného kříže, že už mají nulové počty nově příchozích osob, a stalo se
to zvládnutelné.
Myslím si, že tohle byl moment, kdy jsme solidárně mohli pomoct jiným Červeným
křížům, protože u nás doma jsme nebyli takto vytížení. Tento projekt je pořád otevřený,
ta nabídka je připravená. Pokud by se situace na Balkánské cestě nebo na jiné cestě
Evropou, kde by putovali uprchlíci, zhoršila, my ty naše záložní týmy a dobrovolníky
můžeme jako čerstvé posily posílat tam, kde budou nejvíce potřeba.
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Závěr.
Jak jsem zmínila v úvodu, Richarda Smejkala jsem poznala na kurzu přednášek o
mezinárodním humanitárním právu. To, o čem přednášel, ať už o událostech nebo o
principech, skutečně sám zažil během své dobrovolnické činnosti v rámci Červeného
kříže. Proto vždy zněl jistě a na mě působil jako člověk, který ví, co říká a co děla. Bylo
také vidět, že věří v tuto organizaci a její principy. To mu dodávalo nejen na jistotě, ale i
na přesvědčivosti. Proto můžu říct, že odpovídal všem mým představám o tom, jaký by
měl být dobrovolník Červeného kříže. Během rozhovoru jsem se ve svém názoru jenom
utvrdila. Zase věděl, o čem může vyprávět, co by měl při tom zdůraznit. Nikdy se
nestalo, že by neměl nebo nevěděl, co říct, že by mlčel nebo o něčem vyprávěl nejistě.
Můžu také říct, že jsem se zapojila do Českého Červeného kříže díky panu
Smejkalovi. Je hodně věcí a aspektů ve fungování této organizace, o kterých jsem
nevěděla, ani jakožto externí dobrovolník. Tyto aspekty mně odhalil v průběhu
rozhovoru. Zkráceně se to dá říct, že pro fungovaní takové organizace, jako je Červený
kříž, nestačí jenom velkorysá myšlenka a dodržování velkorysých principů, vyžaduje to
dobrou analýzu, vysokou míru organizace a rozvážnosti. Jakákoliv aktivita Červeného
kříže je důkladně promyšlena a dobře organizována, díky tomu poskytována pomoc je
účinná, je „na správném místě“, a umožnuje fungování dané organizace. Právě ty
organizační aspekty a záležitosti vypovídají o povaze Červeného kříže. Neméně
důležité, že to také vypovídá o inspirující povaze samotného Richarda Smejkala, který
je velmi schopný organizátor a vlastně sám říká: „Baví mě v Červeném kříži dělat
zrovna to, co dělám, co se mi líbí a láká, protože mi to nabízí prostor pro hledání řešení
neřešitelných situací. Je to vždy velká výzva z organizačního a manažerského hlediska,
jak se improvizovaně poradit se situaci, kterou nemám nikde popsáno, nikde ji nemám
odzkoušenou, a zkusím realizovat akce, o kterých všichni říkají, že jsou
neproveditelné.“
Celý náš rozhovor provází zmínky o principech, které řídí tuto organizaci a bez nichž
je nemyslitelná. Pan Smejkal dobře vysvětlil, jak ty principy fungují v praxi, jak moc
ovlivňují veškerou činnost organizace a dobrovolníků. Nedodržení těchto principů může
mít rozsáhlé záporné následky (pomoc může být poskytnuta nespravedlivě, může být
zneužitá, nebo vyplýtvaná). Chtěla bych se samozřejmě zastavit u principu nestrannosti.
Otázka nestrannosti se vyskytovala v každém probraném tématu, což vypovídá o její
důležitosti. V souvislosti s tím jsem objevila jednu věc. Všechny neziskové organizace
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se hlásí k principům humanity a nezávislosti, ale žádná z nich se nehlásí k naprosté
neutralitě – ponechávají si právo a možnost výběru komu pomáhat a komu ne. Jedině
Červený kříž se v tomto ohledu liší, neboť je vždy naprosto nestranný a poskytuje
pomoc všem, kdo ji potřebuje.
Je velice těžké, aby se člověk ve svém vyprávění držel pouze zadaného tématu, aniž
by udělal nějakou odbočku nebo vysvětlivku. Tím by to vyprávění ztratilo svoji živost a
osobitost, neboť každý vnímá a prožívá události svým vlastním způsobem. V průběhu
rozhovoru pan Smejkal někdy odbočil od nastíněného „hlavního“ tématu, ale ty
odbočky nikdy nebyly zbytečné nebo nepatřičné, každý postřeh v sobě měl něco
zajímavého a byl užitečný. V takové chvíle jsem si uvědomovala přínosu orální historie:
všechny v rozhovoru zmíněné postřehy a případy jsou v podstatě unikátní. Nedá se o
tom dočíst v informačních zdrojích a na oficiálních stránkách. Sice o veškeré
poskytnuté pomoci Český Červený kříž vydává tiskové zprávy, ale ty ani zdaleka
nemůžou poskytnout plný náhled (ani to nemají za cíl) na situaci z lidského hlediska,
nebo z hlediska konkrétního jednotlivce. Orální historie dává možnost se věnovat
„živému“ vyprávění, které umožnuje zachytit tyto příběhy, osobní prožitky, kulturní
odhalení a různé postřehy. To všechno tvoří ty „malé dějiny“, které se stávají součástí
„velkých dějin“ a lidské paměti.
Pan Smejkal několikrát zdůrazňoval, že ve své činnosti Červený kříž dbá na záchranu
lidského života a lidské důstojnosti. Díky tomu jsem si uvědomila jednu věc, na kterou
jsem nikdy nezaměřovala pozornost, ale která je nejspíše jedním z hlavních témat a
zjištění této práce. A to právě, že neexistuje nic většího a důležitějšího, než lidský život a
lidská důstojnost, a pomáhat by se mělo každému člověku, dokonce i tomu, koho
považujeme za nepřítele.
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PŘÍLOHY.
Příloha 1. Historie Červeného Kříže.

Oficiální znak Mezinárodního Hnutí Červeného Kříže a Červeného Půlměsíce.

Oficiální znak Českého Červeného Kříže.
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Bitva u Solferina (1859).

Zakladatele a první členové mezinárodního výboru Červeného Kříže: Henri Dunant,
Gustave Moynier, generál Guillaume-Henri Dufour, doktoři Louis Appia a Théodore
Maunoir
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Příloha 2. Povodně v České republice.

1. Povodně 2010, Liberecký kraj.

2. Povodně 2010, Liberecký kraj.
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Příloha 3. Nepál.
„V roce 2015 pomáhal Český Červený kříž společně s GŘ HZS a dodal jako pomoc
obětem zasaženým ničivým zemětřesením zdravotnický materiál a léčiva (celkem 14
palet o váze 4 tuny). Obsah humanitární dodávky byl sestaven na základě předchozího
monitoringu místních potřeb, zásilka byla do Káthmándú letecky dopravena 16. 5. 2015.
Zástupci ČČK v součinnosti se členy nepálského policejního sboru následně
doprovodili materiál pozemní cestou až do přístupných nemocnic Birendra, Swayambu
a do polních nemocnic v Danware a Kavresthala. Do zdravotnických zařízení
v nepřístupných oblastech byla část pomoci dopravována prostřednictvím nepálské
armády. Tým ČČK byl zároveň pověřen průzkumem situace na místě a členové výpravy
se tak dostali i do nezmapovaných a silně postižených oblastí při čínské hranici.
Celková hodnota realizované pomoci: 1 249 876 Kč“ (výroční zprava ČČK 2015).

1. Připravený materiál pro Nepál. (Česká republika, květen 2015).
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2. Předávaní pomoci zástupci Červeného Kříže (Nepál 17. 5. 2015). Na snímku:
Richard Smejkal (uprostřed), nepálská lékařka, zástupci ČČK a NČK.

3. V evakuované nemocnici (Nepál 17. 5. 2015). Na snímku: Richard Smejkal
(uprostřed).
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4. Letecká distribuce pomoci do nedostupných míst (Nepál 18. 5. 2015).

5. Záběry z nezmonitorovaných horských míst. (Nepál 18. 5. 2015). Na snímku: R.
Smejkal.
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6. Zničené domy (Nepál 18. 5. 2015).

7. Poděkování za pomoc. (Nepál 18. 5. 2015). Na snímku: velitel jednotky Indické
armády, Richard Smejkal, nepálská lékařka.
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8. Stavba v Nepálu s pomocí Českého Červeného Kříže. (Nepál, 2016).

„Protože zemětřesení vážně poškodilo také mnohá zdravotnická zařízení, rozhodli jsme
se - kromě okamžité pomoci - zaměřit se i na zlepšení dostupnosti zdravotní péče v
Nepálu. Po dohodě s Nepálským ČK a místními úřady byla loni naplánována, byla
získána potřebná povolení a letos byla zahájena stavba zdravotnického střediska ve
velmi odlehlé oblasti provincie Udayapur, konkrétně v obci Limpatar.
Středisko bude mít spádovou oblast kolem 3.000 osob a půjde o dvoupodlažní budovu
stavěnou tak, aby odolala zemětřesením, tedy se železobetonovým skeletem a stropy.
Stavba již probíhá a měla by být dokončena v ještě letošním roce. Bude to jediné
středisko v oblasti…
Kromě stavby samotné pořídil ČČK také zdravotnický materiál a přístrojové vybavení
(včetně např. RTG přístroje. hematologického analyzéru apod.). Budova samotná vyjde
na 1,2 mil. Kč, což je dáno nízkými pořizovacími náklady v Nepálu, vybavení pak bude
pořízeno za 2,02 mil. Kč. Projekt je realizován v partnerství s Nepálským ČK a je
financován jednak z prostředků veřejné finanční sbírky zbylých po realizaci loňské části
pomoci, podpory MZV ČR a vlastních prostředků ČČK“.(Český Červený kříž,
http://cervenykriz.eu/cz/619.aspx)
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Příloha 4. Ukrajina.

1. Zástupci UkČK poskytují první pomoc zraněnému příslušníku „Berkutu“ na Majdanu
(2014).

2. Dobrovolníci UkČK poskytují pomoc příslušníku „Berkuta“ na Majdanu (2014).
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3. Dobrovolníci UkČK ošetřují příslušníka „Berkutu“ na Majdanu (2014).

4. Zdravotníci Červeného kříže zasahují na Majdanu (2014).
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Ukrajina: pomoc Českého Červeného Kříže.
(květen až prosinec 2014)
„Český Červený kříž pomáhal na Ukrajině od května 2014, od září pak ve spolupráci s
Ministerstvem zahraničních věcí, Ambasádou ČR v Kyjevě a Českou rozvojovou agenturou.
Poskytovaná materiální humanitární pomoc byla přepravována letecky či kamiony do Kyjeva,
odkud byla poté Ukrajinským červeným křížem distribuována do oblastí zasažených
ozbrojeným konfliktem. Podařilo se nám zajistit přes 40 000 balení zdravotnického materiálu.
Celkem byla poskytnuta materiální humanitární pomoc
v hodnotě 4 356 780 Kč. Naši odborníci vyškolili v Kyjevě instruktory Zdravotnických jednotek
Ukrajinského červeného kříže. Obsahem školení byla oblast poskytování první pomoci, dále pak
triáž – primární třídění raněných, efektivní využívání vhodných pomůcek a materiálu či
transport pacientů.
Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady jsme zajistili odbornou stáž pro dva
lékaře se specializací na popáleninovou medicínu. Cílem stáže bylo ukázat lékařům nové trendy
a postupy v oblasti popáleninové medicíny, které budou moci využít ve své nemocnici.
Pomáhali jsme také vytvořit a vytisknout Karty první pomoci, které dále distribuuje Ukrajinský
Červený kříž civilnímu obyvatelstvu a do škol. Tyto karty mají poradit, jak postupovat v
případě závažných zdravotních stavů, ale také mají připomenout, co znamená symbol červeného
kříže. Zakoupili jsme vybavení pro Zdravotnické jednotky Ukrajinského červeného kříže, které
bude použito pro doplnění
stávajících zásob a následně poslouží jak při zásazích v terénu, tak v rámci interních školení
Ukrajinského červeného kříže. Pořízením čtyř vozidel Ford Transit s vybavením a dodávkou
nafukovacích záchranných stanů jsme podpořili vybudování Mobilních týmů Zdravotnických
jednotek Ukrajinského červeného kříže. Hlavním úkolem těchto týmů je monitorování
zasažených
oblastí, provádění tzv. zdravotnického průzkumu a poskytování základní zdravotní a další
asistence obyvatelstvu, a to až do doby obnovení řádného systému zdravotní a sociální péče a
infrastruktury“. (VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 2014)
„Humanitární konvoj na Ukrajinu, dodávka 3 sanitních vozidel a 2 400 ks trauma setů
V roce 2015 pomáhal Český Červený kříž společně s GŘ HZS a Ministerstvem zahraničních
věcí organizačně zajišťovat vypravení velkého humanitárního konvoje, který tým ČČK také
doprovázel. Český Červený kříž vypravoval zdravotnický materiál, Správa státních hmotných
rezerv dodala spací pytle, přikrývky a izolační fólie. Naše pomoc putovala do oblastí Luhansku,
Doněcku, Dněpropetrovsku, Charkova, Záporoží a Poltavy. Materiální podpora byla podle
zásad Červeného kříže rozdávána bez jakéhokoli rozlišování příslušností k té či oné bojující
straně. Součástí humanitární pomoci Ukrajině bylo také dodání tří sanitek a zdravotnického
materiálu. Sanitní vozidla byla opět určena pro potřeby mobilních týmů Zdravotnických
jednotek Ukrajinského červeného kříže, který již v terénu velmi aktivně a efektivně využívá
čtyři vozidla věnovaná Českým červeným křížem v roce předchozím. Obsahem trauma setů byl
tentokrát přesně specifikovaný a v praxi již osvědčený a vyzkoušený zdravotnický materiál.
V této etapě pomoci se také konalo další školení pro instruktory mobilních týmů
Zdravotnických jednotek Ukrajinského červeného kříže, o jehož realizaci jsme byli přímo
požádáni. Celková hodnota realizované pomoci: 5 556 071 Kč“. (VÝROČNÍ ZPRÁVA
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 2015)
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5. Vozidla pro Ukrajinský Červený kříž před odjezdem z areálu ČČK Hvězda v Praze (opatřena
již ukrajinskými SPZ). (2014).

6. R. Smejkal (vlevo) předává zásilku v Kyjevě (1. 5. 2014)
Dne 1. května 2014, byla ústředí Ukrajinského červeného kříže v Kyjevě předána zásilka
zdravotnického materiálu, kterého je třeba při poskytování zdravotnické pomoci v terénu –
jednalo se celkem o 28 balíků o celkové hmotnosti čtvrť tuny.
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7. Předávání materiálu Ukrajinskému Červenému Kříži (25. 6. 2014) Na snímku: R. Smejkal.

8. Další záchranná vozidla poskytnutá Českým Červeným Křížem Ukrajinskému
Červenému Kříži. (27.8.2015)
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9. Nakládka zdrav. materiálu do vozidel - 16.9.2015
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10. Trauma sety vyvinuté Českým Červeným Křížem pro Ukrajinský Červený kříž.
(2015)

11. Obal traumasetu pro Ukrajinský Červený kříž. (2015)
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12. účastníci prosincového kurzu 2015.
„V rámci pomoci, kterou ČČK druhým rokem poskytuje Ukrajinskému červenému kříži,
proběhl 18. - 20. 12. 2015 již druhý kurz ČČK na Ukrajině. Školení absolvovala dvacítka
instruktorů zdravotnických jednotek Ukrajinského Červeného Kříže, které působí na východě
země a doplňují či nahrazují systém zdravotní péče v oblastech postižených boji. Kurz byl
zaměřen na zdokonalení dovedností v oblasti zdravotnické taktiky a první pomoci. Vedl
jej MUDr. Karel Štěpánek a Ing. Richard Smejkal (dolu vlevo). Kurz se konal díky podpoře
MVČK“ (cervenykriz.eu/cz/553.aspx).
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13. Na uprchlickém táboře na východní Ukrajině. Na snímku: vozidlo dodané Českým
Červeným Křížem. (2015).

14. R. Smejkal (vpravo) v jedné z obytných buněk na uprchlickém táboře na východní
Ukrajině. (2015)
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Příloha 5. Uprchlická krize.
Migranti v ČR: pomoc ČČK
„Na vlnu migrace, která postupuje z jihovýchodu Evropy, reaguje i Český Červený kříž.
V Jihomoravském kraji již 1. 9. 2015 zahájil ČČK poskytování pomoci migrantům,
kteří překročili státní hranice ČR, před jejich přijetím do příslušných zařízení MV pro
uprchlíky.
Od 4. 9. 2015 v dohodě s MV ČR poskytujeme pomoc uprchlíkům směřujícím z ČR do
jiné země (potravinové balíčky, voda, hygienické potřeby, asistence při pořízení
jízdenek, případně nezbytné ošetření či přenocování). Tato pomoc se týká jak uprchlíků
propouštěných z uprchlických zařízení MV, tak uprchlíků kteří vstupují na naše území a
nejsou již umisťováni do uprchlických zařízení MV.
Tato pomoc se momentálně soustřeďuje především do míst zařízení pro uprchlíky MV a
do Prahy. Svou pomoc bude ČČK nadále poskytovat dle aktuální potřeby.
Kromě uvedené pomoci jsme na žádost Rakouského Červeného kříže začali
od 27.9.2015 - jako první národní společnost - vysílat personál, který doplňuje personál
Rakouského ČR a působí v střediscích pro migranty v Rakousku. - více zde.
Pro případ eventuální potřeby připravujeme zřízení pobytového střediska pro migranty.
Podle požadavků státní správy dále připravujeme na úrovni našich oblastních spolků
ČČK personál k tomu, aby poskytoval sociální pomoc těm migrantům, kteří opustí
uprchlická zařízení (strava, hygienické potřeby apod.)
ČČK se také aktivně účastní pomoci Červeného kříže přímo v teritoriích, odkud
migranti vycházejí“ (Český Červený kříž, http://cervenykriz.eu/cz/550.aspx).

1. Dopravní asistence ČČK: Ostrava hlavní nádraží (září 2015).
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„MIGRACE: PODPORUJEME RAKOUSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Do Rakouska přichází denně tisíce migrantů, kteří přes tuto alpskou zemi pokračují
dále, zpravidla do Německa. Do humanitární pomoci migrantům je několika stovkami
svých příslušníků zapojen Rakouský Červený kříž.
Český Červený kříž (ČČK) nabídl při zvládání migrační krize rakouské sesterské
organizaci personální podporu, která byla přijata.
27. 9. 2015 vyslal ČČK šestičlenný odřad Ústředního krizového týmu ČČK, který se od
dnešního rána zapojil do činnosti Rakouského červeného kříže v oblasti Vídně, kde
převzal objekt péče o uprchlíky v Stadthalle. Krom běžné humanitární agendy jsou
členové odřadu připraveni poskytovat také psychosociální pomoc, pamatováno je i na
komunikaci v arabštině a urdštině.
V ČR dále ve spolupráci s MV ČR pokračuje ČČK především v poskytování sociální a
humanitární pomoci osobám propouštěným z jednotlivých zařízení pro zajištění cizinců
a migrantům, kteří přes naše území směřují do jiné země“. (Tisková zpráva Českého
Červeného Kříže z 28. 9. 2015).

2. Členové ČČK při nasazení v Rakousku. Na snímku: R. Smejkal (vpravo). (říjen
2015).
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