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Abstrakt
Bezpilotní letecké prostředky byly prvotně užity k vojenským účelům a jsou knim 

i nadále využívány. Nejen z tohoto důvodu je jejich zavádění pro humanitární účely 

diskutabilní, vyvolávající řadu dilemat. Zastánci humanitárních dronů hovoří zejména 

o jejich rychlosti, bezpečnosti, množství získaných dat, stejně jako o možnosti nasazení 

technologie v extrémně náročných podmínkách. Kritici humanitární technologizace naopak 

zdůrazňují možnost ztráty neutrality a nestrannosti humanitárních aktérů. Hovoří také o 

politizaci a militarizaci humanitární pomoci. Lze však konstatovat neexistenci konsensu jak 

mezi akademiky, tak v praxi. Literatura zaměřující se na etické otázky spojené s užitím 

humanitárních dronů v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce mimo oblasti 

konfliktu téměř chybí, nebo se tématu věnuje okrajově či nepřímo. Cílem této práce je analýza 

možných přínosů a rizik rozšíření humanitárních dronů teoreticky vymezená Etickým 

kodexem Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládních 

organizací pro poskytování humanitární pomoci v krizových událostech, který pojednává o 

základních dilematech humanitární práce. Tento text neposkytuje jasné stanovisko o 

vhodnosti užití dronů pro humanitární účely, ale poukazuje na to, že jak přítomnost 

humanitárních dronů, tak jejich absence, je problematická.



Abstract
Unmanned aircraft vehicles were primarily used for military purposes and are still used for 

them. Not only for this reason is their introduction for humanitarian aims disputable, raising 

various dilemmas. Supporters of humanitarian drones put emphasis on/emphasize their speed, 

security, data amount and the possible employment of new technology in extreme 

environments. Critics of humanitarian technologization stress the loss of neutrality and 

impartiality, politicization and militarization of humanitarian aid. Consensus does not even 

exist amongst academics in the field. Contemporary literature is primarily targeted on the 

controversy of dual-usage of UAVs and on potential technical advantages with emphasis on 

immediate assistance. The literature dealing with ethical issues of humanitarian drones in 

connection to humanitarian and development practice outside the conflict zone is almost 

absent, and only marginally or indirectly treats the issue. The aim of this paper is to analyse 

potential advantages and disadvantages of humanitarian drones’ proliferation within the 

theoretical framework of The Code of Conduct for the International Red Cross and Red 

Crescent Movement and Non-Governmental Organizations in Disaster Relief, which deals 

with basic dilemmas in humanitarian aid. This thesis does not provide a clear stance on the 

suitability of the usage of humanitarian drones, but points out that both their presence and 

their absence are problematic.
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Úvod- Etická dilemata využívání humanitárních dronů

První roboti pro účel průzkumu po jaderném výbuchu byli využiti již v 80. letech 
dvacátého století. Tato práce se však bude zabývat využitím humanitárních dronů 
v souvislosti s humanitárními krizemi (působícími na člověka) v 21. století. Za první 
zdokumentovaný případ užití humanitárních dronů se považuje 11. září 2001. Humanitární 
drony byly prozatím využity jak v oblastech globálního Severu tak Jihu, geografické 
vymezení tématu bude tudíž určeno stávající praxí. Vzhledem ke specifičnosti problematiky a 
omezenému rozsahu práce se text nebude zabývat užitím humanitárních dronů v oblastech 
probíhajících konfliktů ani v postkonfliktních zónách. V rámci existence rozvojových aspektů 
v Etickém kodexu Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládních 
organizací pro poskytování humanitární pomoci v krizových událostech a současného trendu 
propojení pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD) bude práce pojednávat jak o využití 
humanitárních dronů v rámci humanitární pomoci, tak rozvojové spolupráce. Vzhledem 
nutnosti ohraničit téma bude práce zaměřena na bezpilotní letecké prostředky, nikoli na 
systémy pozemní, či mořské.

Bezpilotní letecké prostředky byly prvotně užity k vojenským účelům a jsou knim i 
nadále využívány. Z tohoto důvodu je jejich zavádění pro humanitární účely diskutabilní, 
vyvolávající řadu dilemat. S těmito dilematy se potýká jak OSN, tak řada velkých 
neziskových organizací, které bezpilotní letecké prostředky již použily, nebo o jejich využití a 
vydání oficiálního stanoviska teprve diskutují. Téma práce považuji za aktuální a 
neprozkoumaný fenomén jak ve světovém, tak v tuzemském kontextu.

Bezpečnostní studia se zabývají nejrůznějšími aspekty bezpečnosti včetně role 
nestátních aktérů. Přenesení a využití technologie, která vznikla pro vojenské účely do roviny 
civilní za účelem humanitární, ale i rozvojové spolupráce, budování kapacit a snižování 
zranitelnosti komunit, proto považuji z hlediska oboru a konkrétně nového pojetí bezpečnosti 
zejména v rámci společenského sektoru za vysoce relevantní.

Cíle výzkumného projektu

Hypotéza: Rozšíření humanitárních dronů bude mít významný vliv na principy Etického 
kodexu Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládních organizací 
pro poskytování humanitární pomoci v krizových událostech.

Výzkumná otázka 1: Jaké přínosy může mít rozšíření humanitárních dronů s ohledem na 
Etický kodex Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládních 
organizací pro poskytování humanitární pomoci v krizových událostech?

Cílem výzkumu je vy definovat možné přínosy a rizika rozšíření humanitárních dronů na 
každý z následujících principů Etického kodexu:

1. Humanitární potřeby mají vždy prioritu.
2. Pomoc je poskytována bez ohledu na rasu, náboženství, nebo národnost příjemců a bez 

jakéhokoli negativního rozlišování. Priority pomoci jsou stanovovány pouze na 
základě potřeb.



3. Pomoc nesmí být zneužita k podpoře určitého politického nebo náboženského názoru.
4. Budeme usilovat o to, abychom se nestali nástrojem vládní zahraniční politiky.
5. Budeme respektovat místní kulturu a zvyklosti.
6. Budeme se snažit odvíjet pomoc při krizích od lokálních možností a zdrojů.
7. Budeme se snažit nalézt způsob, jak zapojit příjemce pomoci do daného programu.
8. Pomoc by měla naplňovat základní potřeby lidí, ale také minimalizovat budoucí 

ohrožení krizovou událostí.
9. Cítíme odpovědnost jak vůči těm, kterým se snažíme pomoci, tak vůči těm, od nichž 

dostáváme prostředky.
10. V naší informační a publikační činnosti budeme k obětem krize přistupovat jako 

k důstojným lidem, nikoli jako k jakýmsi neživým objektům bez naděje.

Etický kodex obsahuje hlavní zásady poskytování humanitární pomoci. Ke Kodexu se 
dobrovolně přihlásili významní humanitární aktéři, ve snaze o profesionalizaci oboru. Právě 
z toho důvodu považuji Etický kodex Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce a nevládních organizací pro poskytování humanitární pomoci v krizových 
událostech za adekvátní nástroj operacionalizace.

Současný stav poznání

Bezpiltotní letecké prostředky (unmanned aircraft vehicles- UAVs) začínají být 
používány během civilních misí a jejich potenciál pro humanitární účely je 
neoddiskutovatelný (Bustelo 2013; Skrzypietz 2012). Murphy (2014) uvádí, že mezi roky 
2001 a 2013 byla tato technologie pro humanitární účely využita alespoň ve třinácti 
případech. Základní motivací humanitarianismu je záchrana životů, zmírnění utrpení a 
ochrana lidské důstojnosti (Chow 2012). Zastánci humanitárních UAVs zdůrazňují nutnost 
aktivní role humanitárních aktérů ve formování profesionální pomoci s využitím 
nej modernějších technologií, které umožňují rychlejší a bezpečnější průběh misí (Gilman 
2014; Mosterman 2014; Hilhorst 2012). Jako kladný aspekt užívání humanitárních UAVs pro 
účely prevence, reakce i obnovy je uváděno zejména včasnější poskytnutí většího množství 
detailních dat; možnost využití pro přepravu materiálu; ochrana humanitárních a rozvojových 
pracovníků a možnost nasazení v extrémních podmínkách (Sandvik et Lohne 2014; Larrisa 
2010, Murphy 2014). Kritici naopak poukazují na možné dvojí užití technologie; ztrátu 
neutrality a nestrannosti; politizaci a militarizaci pomoci; na její dehumanizaci a v neposlední 
řadě na související právní aspekty (DeBusk 2009; Wall et Monahan 2011; Chow 2012; Larisa 
2010; Spearin 2008; Biberson et Jean 1999). Gilman (2014) například doporučuje užití UAVs 
humanitárními organizacemi pouze v případě přírodních katastrof. Lze konstatovat 
neexistenci konsensu jak mezi akademiky, tak v praxi, což je dle Murphyho (2014) a Gilmana 
(2014) zapříčiněno neexistencí relevantních dat.

Současná literatura je primárně pojednána z hlediska kontroverze dvojího užití UAVs, 
nebo z hlediska technických výhod využití moderních technologií v humanitární pomoci a 
rozvojové spolupráci s akcentací na okamžitou pomoc. Literatura zabývající se etickými 
otázkami užití UAVs ve spojitosti s humanitární praxí mimo konfliktní zóny, nebo 
rozvojovou spoluprácí téměř chybí, pojímá téma spíše okrajově, nebo nepřímo (Macrae et



Harmer 2003; Collinson et Elhawary 2012; Stockton 2003; Wall et Monahan 2011; Slim 
2003; Bustelo 2013). Humanitární aktéři problematiku taktéž příliš nereflektují (Drones for 
Disaster Response and Relief Operations 2015; Gilman 2014).

Konceptuální a teoretický rámec

Výzkum bude zarámován v literatuře zabývající se humanitarismem, humanitárními krizemi, 
humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací, konceptem LRRD (Linking Relief, 
Rehabilitation and Development), etikou pomoci, lidskými právy a humanitárními drony.

Klíčové pojmy: Humanitární drony, UASs, UAVs, humanitární pomoc a rozvojová 
spolupráce, etické dilema, Etický kodex Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce a nevládních organizací pro poskytování humanitární pomoci v krizových 
událostech

Metodologický rámec

Případová studie zaměřená na etická dilemata využívání dronů v rámci humanitární pomoci a 
rozvojové spolupráce. Komparace a kompilace relevantních zdrojů a jejich analýza. Pro práci 
budou využity sekundární data, existující odborné studie, novinové články, zprávy 
mezinárodních organizací, online databáze odborných článků, případné diskuze, do nichž 
vstupují akademici, neziskový i soukromý sektor. Budou stručně představeny některé 
konkrétní případy užití humanitárních dronů.

Za nevýhodu pro svoji práci považuji nemožnost sběru primárních dat.
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Úvod
Přesto, že se první zdokumentované užití záchranných robotů zpravidla datuje 

k 9 /ll , spekulace o možném využití robotiky pro záchranné účely se objevily 

již v 80. letech (Kobayashi a Nakamura, 1983, s. 91-98). Poprvé byli takto roboti 

využiti po havárii jaderné elektrárny Three Mile Island v USA v roce 1979 a následně 

v roce 1986 v Černobylu. Akademický výzkum záchranných robotů začal v roce 1995 

v Japonsku po zemětřesení v Kobe a ve Spojených státech stejného roku, po bombovém 

útoku v Oklahomě, kde se dosavadní roboti určení pro jaderné katastrofy 

a k zneškodňování bomb ukázali jako neúčinní vzhledem ke své váze a rozměrům 

(Davids, 2002, s. 81- 83).

Záchranní roboti se řadí do kategorie robotů mobilních, kteří nejsou vázáni 

na určité místo. Mobilní roboti jsou často označováni jako bezpilotní systémy, které 

mohou operovat na zemi (unmanned ground vehicles- UGVs), ve vodě (unmanned 

marine vehicles- UMVs) a ve vzduchu. Do poslední kategorie pod názvy wnmannec/ 

aerial vehicles- UAVs, unmanned aerial systems- UASs, remotely piloted aircrafts- 

RPAs nebo remotely piloted vehicles- RPVs spadají právě drony (Murphy, 2014, 

s. 4-10). Die Drones for Disaster Response and Relief Operations (2015, s. 12; Murphy, 

2014, s. 52) byli do prvních měsíců roku 2015 záchranní roboti s vládním povolením 

využiti během 43 humanitárních katastrof v USA, Japonsku, Německu, Itálii, na Haiti, 

v Číně, na Novém Zélandu, v Thajsku, na Kypru, Tchaj- wanu, Filipínách, v Srbsku, 

Bosně a Hercegovině a Nepálu. Záchranní roboti nejsou vytvářeni pro konkrétní druh 

katastrofy a jednotlivé typy bývají nasazovány společně (Murphy, 2014, s. 54). 

Ve 23 ze zmíněných případů byly využity UGVs, v 7 UMVs a v 21 UAVs (Drones for 

Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 12; Murphy, 2014, s. 52). Prvotně 

byly používány převážně UGVs, avšak současné trendy ukazují, že dochází ke stále 

většímu užití i dalších typů mobilních robotů. Murphy (2014, s. 51-52) poznamenává, 

že ve většině případů zasahovali roboti při důlních neštěstích, po teroristických útocích, 

po nehodách a přírodních katastrofách. Vzhledem k probíhající diskuzi zaměřující 

se převážně na využití bezpilotních leteckých prostředků a nutnosti ohraničit téma bude 

tato práce zaměřena právě na UAVs, nikoli na systémy pozemní, či mořské.
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Bezpilotní letecké prostředky jsou technologií dvojího užití, jejich proliferace 

do humanitárního prostoru proto vyvolává řadu dilemat, s nimiž se potýká 

jak Organizace spojených národů (United Nations- UN), tak řada velkých 

mezinárodních organizací, které bezpilotní letecké prostředky již použily, nebo o jejich 

využití a vydání oficiálního stanoviska teprve diskutují. Vzhledem ke specifičnosti 

a komplikovanosti problematiky se text nebude zabývat užitím humanitárních dronů 

v oblastech probíhajících konfliktů ani v postkonfliktních zónách. Již na začátku této 

práce je však nezbytné poznamenat, že díky růstu počtu komplexních krizí (Hilhorst, 

2004, s. 9-11) není v praxi možné takto jednoznačné dělení. V rámci existence 

rozvojových aspektů v Etickém kodexu Mezinárodního hnutí Červeného kříže 

a Červeného půlměsíce a nevládních organizací pro poskytování humanitární pomoci 

v krizových událostech (The Code o f Conduct for the International Red Cross and Red 

Crescent Movement and Non-Governmental Organisations in Disaster Relief)1, který 

bude v rámci této práce využit jakožto nástroj operacionalizace a současného trendu 

propojení pomoci, obnovy a rozvoje (Linking Relief Rehabilitation and Development- 

LRRD) bude text pojednávat o využití humanitárních dronů v rámci humanitární pomoci 

i rozvojové spolupráce.

Důvodem pro výběr tohoto tématu byla jeho aktuálnost a současná omezenost 

debaty vztahující se k problematice etických otázek využívání dronů pro humanitární 

účely. Jak zmiňuje Soesilo a Sandvik (2016, s. 4), přesto, že nesporně narůstá zájem 
o humanitární drony, chybí snaha o vysvětlení toho, zda a jakým způsobem mohou 

UAVs představovat přidanou hodnotu v rámci humanitární a rozvojové asistence. Podle 

Kanceláře Organizace spojených národů pro koordinaci humanitárních záležitostí 

(The United Nations Office for the Coordination o f Humanitarian Affairs- OCHA) bude 
vzhledem k narůstajícímu trhu s bezpilotními letouny humanitárních organizacím stále 

ve větší míře předkládána možnost využívání této technologie a jejich jasné vymezení 

se vůči této problematice bude tudíž nevyhnutelné (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, 

s. 14).

Cílem práce je analytické posouzení možných přínosů a rizik rozšíření 

humanitárních dronů v rámci nového kontextuálního a operacionalizačního rámce 

vymezeného Etickým kodexem Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného

1 Dále jako Etický kodex Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Etický kodex a 
Kodex.
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půlměsíce pojednávající o základních etických dilematech spojených s humanitární 

pomocí a rozvojovou spoluprací. Etický kodex, který je součástí příručky Projekt 

Sphere, jehož vznik iniciovala neúčinnost humanitární pomoci ve Rwandě roku 1994, 

zohledňuje morálně filozofické teorie humanitarismu a je vodítkem pro poskytování 

profesionální humanitární pomoci s rozvojovým přesahem. Dokument, jehož počet 

signatářů je k lednu 2017 šest set dvacet jedna2, je výsledkem sumarizace desítek let 

praktických zkušeností rozpracovaných v deseti principech (Slim, 2015, s. 4; Vaux, 

2006, s. 240- 247; Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent 

Movement and NGOs in Disaster Relief: List of signatories, 2017). Těchto deset bodů 

Etického kodexu se věnuje otázkám humanitárního imperativu, nediskriminační 

a apolitické povaze humanitární a rozvojové asistence, kulturně citlivému 

a participativnímu přístupu, budování místních kapacit pro posílení odolnosti 

zasažených komunit a odpovědnosti humanitárních aktérů (Hilhorst, 2004, s. 1). Etický 

kodex, který souží jako základní dokument humanitární teorie i praxe považuji 

za vhodný nástroj operacionalizace pro zodpovězení následující výzkumné otázky: 

“Jaké přínosy může mít rozšíření humanitárních dronů s ohledem na Etický kodex 

Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládních organizací 

pro poskytování humanitární pomoci v krizových událostech? “

Bezpečnostní studia se zabývají nejrůznějšími aspekty bezpečnosti včetně role 

nestátních aktérů. Přenesení a využití technologie, která vznikla pro vojenské účely 

do roviny civilní za účelem humanitární, ale i rozvojové asistence, budování kapacit 

a snižování zranitelnosti komunit proto vnímám z hlediska oboru a konkrétně nového 

pojetí bezpečnosti zejména v rámci společenského sektoru (Buzan, 2005) za vysoce 

relevantní, aktuální a neprozkoumaný fenomén jak ve světovém, tak v tuzemském 

kontextu. Za nevýhodu pro svoji práci považuji nemožnost sběru primárních dat.

Přestože Gruber (2015) hovoří o snaze řady neziskových organizací vyhnout 

se užívání termínu humanitární dron nahrazením zkratky UAS nebo UAV, toto 

přerámování se dle něj příliš neujalo. Také dle Soesilo a Sandvik (2016, s. 4) je termín 

dron v rámci humanitární sféry nejpoužívanější. V této práci budou volně užívány 

všechny zmíněné varianty a abriviatury. Přestože je v českém kontextu pojem

2 Mezi signatáře patří například ADRA, CARE, Caritas, Diakonia, Medicine Saint Frontiers (MSF), 
Oxfam International, People in Need Foundation (PIN) Save the Children Fund, World Relief a další 
(Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster 
Relief: List of signatories, 2017).
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humanitární pomoc volně zaměňován s pojemm rozvojová spolupráce, termín 

humanitární pomoc se v tomto textu vztahuje pouze k okamžité krátkodobé pomoci, 

kdežto termín rozvojová spolupráce popisuje maximalistické praktiky poskytování 

pomoci. V těch částech textu, které se týkají obou typů pomoci je používám termín 

humanitární a rozvojová asistence.

Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž první se věnuje vymezení základní 

terminologie. Vymezení termínů katastrofa, komplexní krize, riziko katastrofy, 

humanitární pomoc, rozvojová spolupráce a koncept LRRD je pro pochopení tématu 

této práce nezbytné. Druhá kapitola se věnuje stručné historii humanitární a rozvojové 

asistence a trendům, které ovlivnili jejich dnešní podobu umožňující využití dronů 

k humanitárním účelům. Třetí kapitola systematizuje humanitární prostor, který 

je dle Slim (2015, s. 3-8) značně přeplněný, představením základních aktérů v tomto 

prostoru působících. Čtvrtá kapitola se věnuje morálně filozofickým teoriím, 

vytvářejícím strukturační pole Etického kodexu a jeho implikaci v humanitární praxi. 

Pátá kapitola pojednává o technologii bezpilotních leteckých prostředků, její proliferaci 

v rámci humanitárního prostoru a praktickým příkladům užití humanitárních dronů. 

V rámci závěrečné šesté kapitoly jsou dilemata využívání humanitárních dronů 

analyticky posouzena v kontextu principů Etického kodexu Červeného kříže 

a Červeného půlměsíce.

1. Vymezení základních pojmů humanitární pomoci a 

rozvojové spolupráce
Pro správné pochopení problematiky je nezbytné nejprve vymezit základní 

terminologii relevantní pro tuto práci. V rámci první kapitoly budou objasněny pojmy 

katastrofa, komplexní krize, hrozba, riziko, kapacita a zranitelnost. Dále se bude tato 

kapitola zabývat vymezením humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a konceptem 

LRRD.

1.1 Katastrofa

Pro termín katastrofa neexistuje jednotná definice. Některé z nich akcentují 

kvantifikaci ztrát, jiné zdůrazňují překročení předem definovaného stavu, odklon 

od stavu normality, další pak geografický rozsah (Van Niekerk, 2011, s. 7). Navíc 

situace, která v rámci jedné společnosti představuje katastrofu, nemusí podle Evropské
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komise (European Commission- EC), Generálního ředitelství pro humanitární pomoc 

a civilní ochranu (European Commission's Humanitarian aid and Civil Protection 

departmen-ECHO) a Network on Humanitarian Action (NOHA) představovat 

katastrofu, ve společnosti jiné (Anthropology in humanitarian assistance, 1998, s. 2). 

Obecně a v nejširším měřítku lze konstatovat, že se jedná o “náhlou kalamitní událost 

způsobující ztráty a destrukci“ (California Governor’s Office of Emergency Services, 

2006, s. 7, cit. Podle Blanchard, 2008, s. 276). Tato definice však nezahrnuje humanitní 

aspekt, tedy vliv, který má daná situace na člověka. Katastrofa se stává humanitární 

právě tehdy, je-li v ní přítomný lidký aspekt. Katastrofou Světová zdravotnická 

organizace (World health organization- WHO) rozumí „náhlou událost, která způsobuje 

vážné narušení fungování komunity, nebo společnosti a způsobuje rozsáhlé lidské, 

materiální, ekonomické, nebo ekologické ztráty, a která přesahuje schopnost zasažené 

komunity, nebo společnosti se s ní vyrovnat pouze pomocí vlastních zdrojů“ (cit. Podle 

Internationally agreed glossary of basic terms related to Disaster Management, 1992, s. 

27). Z antropologického hlediska představuje katastrofa „...radikální narušení, které je  

výzvou pro existující sociální a kulturní uspořádání...“ (Dynes et al., 1987, cit. Podle 

EC, ECHO a NOHA, 1998, s. 1). Každá katastrofa má řadu příčin a následků a je proto 

svou povahou jedinečná (About disasters, 2015). Allinson (1993, s. 168-169; Van 

Niekerk, 2011, s. 8) však zároveň zdůrazňuje možnost se na většinu katastrof připravit.

Dle Princová (2011, s. 16) mohou mít katastrofy přírodní povahu, mohou být 

ovlivněné, nebo způsobené člověkem. About disasters (2015) dělí katastrofy 

na přírodní, přirozeně se objevující fyzikální fenomény jak s náhlým, tak postupným 

nástupem, které mohou být geofyzikálního původu (zemětřesení, sesuvy půdy, tsunami, 

vulkanické aktivity); hydrologického původu (záplavy, laviny); klimatologického 

původu (sucha, extrémní teploty); meteorologického původu (hurikány, cyklony); nebo 

biologického původu (epidemie) a na technologické, tedy člověkem způsobené 

katastrofy. Technologické katastrofy se objevující uvnitř, nebo v blízkosti lidských 

habitatů. Gunn (1990, s. 375) popisuje technologickou katastrofu jako „...náhlou, nebo 

postupně vznikající událost, způsobenou technickou závadou, nebo chybou, zamýšleným 

i nezamýšleným lidským jednáním, které způsobí destrukci, úmrtí, znečištění 

a environmentální degradaci“. Také Mezinárodní databáze katastrof EM- DAT 

(The International Disaster Database EM-DAT) rozlišuje katastrofy na přírodní 

a technologické (EM-DAT, 2015). Van Niekerk (2011, s. 5) konstatuje, že katastrofy
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byly vždy výsledkem interakce lidského jednání, přírody, technologií a živých 

organismů. Různé autoři a databáze rozdělují katastrofy také dle rozsahu škod, 

zohledněny jsou pak zpravidla ztráty na životech, počet zasažených lidí a ekonomické 

ztráty (Guha-Sapir, Hargitt a Hoyois, 2004, s. 21-22).

1.2 Komplexní krize

Hilhorst (2004, s. 9-11) upozorňuje také na vzrůstající počet tak zvaných 

komplexních krizí, které jsou výsledkem působení několika hrozeb, nebo kombinací 

přírodních a člověkem způsobených katastrof. OCHA definuje komplexní krizi jako 

„...humanitární krizi v zemi, regionu, nebo společnosti, kde došlo k částečnému, nebo 

úplnému zhroucení autorit z důvodu vnitřního, nebo vnějšího konfliktu, a která vyžaduje 

multisektorovou, mezinárodní odpověď, která je  za hranicemi mandátu nebo kapacit 

kterékoli jednotlivé agentury a/nebo existujícího programu OSN v rámci dané země. 

Taková krize pak má obzvláště devastující účinek na děti a ženy a vyžaduje komplexní 

zásah“ (OCHA, cit. Podle Glossary of Humanitarian Terms, s. 18). Podle About 

disasters (2015) jsou komplexní krize charakteristické „násilím a ztrátami na životech, 

přesídlením osob, škodami na společnosti a ekonomii, potřebou humanitární asistence 

a významnými riziky pro humanitární pracovníky“.

1.3 Riziko katastrofy

Mezinárodní Strategie Oranizace Spojených národů pro Redukci Katastrof (United 

Nations Inetrnational Strategy for Disaster Reduction- UNISDR) definuje riziko 

katastrofy (disaster risk) jako výsledek kombinace zranitelnosti, kapacit a hrozby 

(UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, 2002, s. 41, cit. Podle Van 

Niekerk, 2011, s. 14). Řada autorů (Wisner, 2003; Van Niekerk, 2011, s. 15) znázorňuje 

tento vztah pomocí vzorce:

V této rovnici se R (risk) rovná riziku, D (disaster) je katastrofou, H (hazard) značí 

hrozbu, V (vulnerability) zranitelnost a C (capacity) kapacitu.

Odbor Organizace spojených národů pro humanitární záežitosti (United Nations 

Department o f Humanitarian Affairs- UNDHA) definuje hrozbu (hazard) jako 

„ohrožující událost, nebo pravděpodobnost objevení potenciálně ničivého fenoménu
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v určitém místě a čase“ (Internationally agreed glossary of basic terms related 

to Disaster Management, 1992, s. 21,34,51,63). Hrozba může být jedinečná, sekvenční, 

nebo kombinovaná ve svém původu i působení, je stále přítomná, má potenciál škodit 

a je nezávislá na vlastnostech prostředí (Princová, 2011, s. I l l ;  UNISDR Terminology 

on Disaster Risk Reduction, 2009, s. 17). Je důležité mít na paměti, že hrozba sama o 

sobě netvoří katastrofu (Van Niekerk, 2011, s. 14).

Riziko {risk') je předpokládaná ztráta na životech, zdraví a majetku pod vlivem 

hrozby (Internationally agreed glossary of basic terms related to Disaster Management, 

1992, s. 21,34,51,63; Van Niekerk, 2011, s. 9). V literatuře není možné koncept hrozby 

vždy jednoznačně oddělit od konceptu rizika. Okrent (1980, cit. Geography 

in humanitarian assistance, 1998, s. 3) demonstruje rozdíl mezi hrozbou a rizikem 

na příkladu dvou lidí, kteří se plaví po oceánu, jeden z nich pluje na parníku a druhý 

na loďce. Oba jsou vystaveni hrozbě utonutí, avšak riziko, tedy pravděpodobnost jejich 

utonutí se liší. V případě, že skutečně dojde k utonutí, je možné hovořit o katastrofě, 

která je uskutečněnou hrozbou. Riziko utonutí se však neodvíjí pouze od externích 

faktorů jako je druh plavidla, ale také od kapacit (Risk Reduction: Disaster 

Preparedness Training Programme, 2000, s. 6).

Lidské kapacity jsou „kvalitami a zdroji jedinců nebo komunit, které umožňují 

předcházet, reagovat, odolávat a vypořádávat se s vlivy hrozeb“ (Risk Reduction: 

Disaster Preparedness Training Programme, 2000, s. 6). Die Anderson (1994, cit. Podle 

Risk Reduction: Disaster Preparedness Training Programme, 2000, s. 6) zahrnují lidské 

kapacity materiální, sociální, organizační, postojové a motivační zdroje. Zvyšování 

těchto kapacit pak vede ke snižování rizika katastrof, neboť dochází ke snižování 

zranitelnosti (UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, 2009, s. 5-6). 

Zranitelnost (vulnerability) je tedy „relativním nedostatkem kapacit, skládajícím 

se z komponentu vystavení se riziku a množství dostupných zdrojů k řešení“ (Risk 

Reduction: Disaster Preparedness Training Programme, 2000, s. 6). Zranitelnost 

se odvíjí od řady faktorů, Jegillos (1999, s. 7-16) uvádí faktory fyzické, socio

ekonomické, environmentální a politické. Fyzická zranitelnost zahrnuje například 

nemožnost přístupu ke kvalitní půdě, nízké standarty bydlení spojené s užíváním 

nekvalitních stavebních materiálů, špatný přístup ke zdravotní péči a službám, vysokou 

hustotu obyvatelstva a další. Mezi velmi významný ekonomický faktor zranitelnosti 

patří chudoba. Dle Hilhorst (2008, cit. Podle Princová, 2011, s. 20) je zranitelnost
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dokonce „odvrácenou stranou mince chudoby“. Societámí faktory mohou být 

demonstrovány na úrovni vzdělanosti společnosti a její gramotnosti, míry dodržování 

lidských práv, způsobu a kvalitě vládnutí. Jako environmentální faktor ovlivňující 

zranitelnost může být zmíněna úroveň degradace přírodních zdrojů a snižující 

se biodiverzita (Van Niekerk, 2011, s. 11-20).

1.4 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

V českém prostředí definuje Zákon 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí jako: 

„ ... souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je  zamezit ztrátám 

na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí 

po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky 

mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.“ Zákon 

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému pak rozumí mimořádnou událostí: 

,, ...škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující 

provedení záchranných a likvidačních prací. “ Záchrannými pracemi zákon rozumí: “ 

„...činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí...“ a likvidačními pracemi: „...činnost k odstranění následků 

způsobených mimořádnou událostí. “ Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 

pro rok 2010-2017 (2010) je humanitární pomoc jednou z modalit zahraniční rozvojové 

spolupráce.

OCHA (cit. Podle Glossary of Humanitarian Terms, 2008, s. 31) definuje 

humanitární pomoc {humanitarian assistance) jako pomoc, jejímž cílem je chránit 

životy a zmírňovat utrpení, která musí být poskytována v souladu se základními 

humanitárními principy humanity, nestrannosti a neutrality, vyjmenovanými v Rezoluci 

Valného shromáždění OSN 46/182. Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených 

národů pro uprchlíky {United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR) 

definuje humanitární pomoc (emergency relief) jako okamžitou pomoc obětem krize 

a ozbrojeného konfliktu, která je spíše krátkodobého rázu. Hlavním cílem této pomoci je 

záchrana životů (UNHCR Master Glossary of Terms, 2006, s. 8). V rámci humanitární 

pomoci se často využívá provizorních a krátkodobých řešení v základních oblastech 

jako je voda, sanitace, výživa, přístřeší a zdraví (Humanitarian charter and minimum
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standards in humanitarian response, 2011). Okamžitá pomoc má zabránit dalším ztrátám 

na životech a má zajistit stabilizaci fyzických, ale i psychologických podmínek 

přeživších. Na humanitární pomoci se během nebo vzápětí po katastrofě zpravidla podílí 

primárně lokální komunita, následně místní vláda, mezinárodní komunita, donorské 

vlády, nevládní organizace a další aktéři (Quintanilla et al., 2014, s. 28). Termíny 

humanitarian assistance, humanitarian relief, humanitarian aid, emergency relief, 

humanitarian response a emergency response mohou být považovány za synonyma 

(International Law in Humanitarian Assistance, 1998, s. 3; Quintanilla et al., 2014, 

s. 57).

Časový horizont humanitární pomoci se liší dle kontextu. About disasters (2015) 

uvádí šest měsíců, UNHCR Master Glossary of Terms, (2006, s. 8) období jednoho 

roku. Princová (2014; 2011, s. 35) představuje schéma pomoci, kdy rozděluje 

okamžitou pomoc (emergency relief na krizovou pomoc, jejíž délka by neměla 

přesáhnout tři dny a jejím cílem je záchrana životů, psychosociální pomoc a 

humanitární pomoc, která na ni navazuje. Humanitární pomoc v tomto pojetí pak 

nepřesahuje délku tří měsíců a jejím cílem je mimo záchrany lidských životů 

a psychosociální pomoci také stabilizace podmínek, podávání informací a poskytování 

materiální pomoci. Na tuto fázi pomoci navazuje fáze rehabilitace a rekonstrukce, kdy 

se rehabilitace vztahuje k lidem a rekonstrukce k materiálním statkům. Délka této fáze 

je zpravidla měsíc až jeden rok a jejím cílem je uvést život komunity do stavu před 

katastrofou a umožnit podmínky pro další rozvoj. Poslední fází je rozvojová spolupráce, 

která je dlouhodobá, trvající i několik let, která se týká řady oblastí a je realizována 

ve spolupráci s místní komunitou.

Rozvojová spolupráce je v českém prostředí definována zákonem 151/2010 Sb. 

jako: „... souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je  přispět 

k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových 

cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož 

i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v 

rozvojových zemích.“ Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium dvelopment goals - MDGs} 

definovalo v roce 2000 OSN jakožto osm oblastí rozvojové spolupráce týkající 

se odstranění extrémního hladu a chudoby, podpory základního vzdělávání, rovnosti 

pohlaví, snížení dětské úmrtnosti, péče o zdraví matek, boje proti HIV/AIDS, ochrany 

životního prostředí a posilování rozvojového partnerství. V roce 2015 pak došlo
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k rozpracování takzvaných sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje {Sustainable 

development goals- SDGs), které mají být naplněny během následujících patnácti let. 

Tyto cíle se zaměřují na boj s chudobou; konec hladu; zdravý a kvalitní život; kvalitní 

vzdělávání; rovnost mužů a žen; na pitnou vodu a kanalizaci; dostupnost a čistotu 

energií; důstojnost práce a ekonomický růst; na průmysl, inovace a infrastrukturu; 

na snižování nerovností; udržitelnost měst a obcí; odpovědnou výrobu a spotřebu; 

na klimatická opatření; život ve vodě a na souši; na mír, spravedlnost a silné instituce; 

a v neposlední řadě na partnerství k naplnění těchto cílů (Cíle udržitelného rozvoje- 

SDGs, 2016).

Princová (2014) spatřuje hlavní principy humanitární pomoci v předcházení 

a zmírňování lidského utrpení a v rovnosti přístupu k ní. Zdůrazňuje také krátkodobost 

humanitární asistence. Jako hlavní princip rozvojové spolupráce pak považuje 

solidaritu, snahu o snižování zranitelnosti a zvyšování kapacit v dlouhodobém 

horizontu. Také Ramet (2012, s. 1-7) hovoří o rozdílných cílech, mandátech 

a implementačních modelech, kdy humanitární pomoc má být poskytována především 

prostřednictvím nestátních a mezinárodních organizací. Pro rozvojové programy 

je dle tohoto autora typičtější dlouhodobá spolupráce s partnerskými vládami na základě 

identifikace oblastí a programů vzájemné spolupráce.

Jamieson (2005, s. 157) kriticky poznamenává, že humanitární pomoc se stala 

více systémovým průmyslem, než krátkodobou odpovědí na jednotlivé katastrofy 

ve vzdálených zemích. V odpovědi na dlouhodobé krize, prostřednictvím rozvojové 

pomoci pak spatřuje de facto politiku, která neřeší příčinu, ale následek problému. 

Dichter (2003; Mařen, 1981, Singer, 2002; Pogge, 2002) zpochybňují rozvojovou 

spolupráci také z pohledu efektivnosti, zacílení a evaluačních mechanismů.

Rozdělení humanitární a rozvojové asistence je však nejednoznačné. Riddell 

(2008, s. 1-18) dokonce uvádí, že striktní dělení není možné vůbec. Dle konceptu 

LRRD jsou humanitární pomoc a rozvojová spolupráce vnímány jako provázané, 

komplementární a vzájemně podporující se činnosti (About disasters, 2015). Tento 

koncept, který byl vyvinut v 80. letech, měl za cíl vyplnit mezeru mezi prostředky 

určenými na humanitární pomoc a těmi, které byly namířeny na rozvojovou spolupráci 

v období potravinových krizí v Africe. Základní myšlenka konceptu tkvěla ve snaze 

propojit krátkodobé cíle humanitární pomoci s dlouhodobějšími cíli rozvojové
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spolupráce ve snaze o snížení potřeby budoucí humanitární pomoci (Ramet, 2012, 

s. 1-5). V počátcích byl koncept vnímán lineárně, kdy okamžitou pomoc měla vystřídat 

fáze rehabilitace, která představovala pomyslný most k rozvojové spolupráci. Tento 

lineární model se však v praxi ukázal jako neúčinný zejména v komplexních a vleklých 

krizích. Z tohoto důvodu se přistoupilo ke scénáři simultánní, komplementární 

a cyklické pomoci (Ramet, 2012, s. 1-5). LRRD model byl původně zamyšlen pro užití 

v návaznosti na přírodní katastrofy, ale byl bez větší kritiky aplikován na všechny druhy 

katastrof, věetně válečných konfliktů a komplexních krizí, což do značné míry přispělo 

ke kontroverzi pomoci (Stockton, 2003, s. 7).

2. Historie humanitární a rozvojové asistence
Je důležité poznamenat, že různí autoři představují rozličná periodická dělení vývoje 

humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Tato kapitola je zaměřena na stručný popis 

klíčových historických milníků vývoje humanitární a rozvojové asistence.

2.1 Historické kořeny humanitární pomoci

Mytologické kořeny pomoci sahají k potopě světa, kNoemovi (Delors, 1992, 

s. 5, cit. Podle Anthropology in humanitarian assistance, 1998, s. 3). Podoba 

humanitární pomoci byla ovlivněna řadou faktorů, včetně válečného práva, vyvíjejícího 

se zejména ve starověkém Řecku a Římě (Davey, Borton a Foley, 2013, s. 5). Princová 

(2011, s. 23) uvádí jako první humanitární aktéry Řád maltézských rytířů, který byl 

založen v roce 1099, jehož původním posláním bylo ošetřování poutníků jdoucích do 

Svaté země. Mandát řádu byl posléze rozšířen také na ochranu těchto poutníků. 

Lze konstatovat, že historické kořeny humanitární pomoci byly formovány především 

náboženskými představami zemí Evropy a Severní Ameriky, ne však výlučně, neboť 

povinnost pomáhat lidem, kteří jsou ohroženi na životě, je součástí řady náboženských 

systémů (Anthropology in humanitarian assistance, 1998, s. 3).

Významným obdobím z pohledu vývoje pomoci byla nezpochybnitelně kolonizace. 

Právě činnost v koloniích byla příkladem překrývajících se představ států, sekulárních 

a náboženských institucí (Barnett a Weiss, 2008, s. 22). Rozvoj kolonizovaných území 

byl vykonáván zejména z pozice nadřazenosti, v mnoha případech došlo k určitému 

rozvoji společnosti, avšak na úkor života místní komunity, jejich zvyků a kultury 

(Rufin, 1994). V rámci postupného vlivu sekularizace docházelo v koloniích, které byly
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využívány jako testovací prostředí, například k rozvoji tropického lékařství. Snahou 

lékařů však byla primárně ochrana misionářů před tropickými nemocemi (Jennings, 

2008, s. 42). Je nezpochybnitelné, že praktiky využívané v koloniích formovaly tvář 

dnešní humanitární pomoci, v Indii byl kupříkladu koloniální vládou definován 

hladomor, stanovena kritéria pro jeho měření a určeny nástroje prevence a intervence 

(Kalpagam, 2000, s. 433). Barnett (2011, s. 29) hovoří o takzvané éře „imperiálního 

humanitarismu “ od počátku 19. století až po období druhé světové války.

Dalším významným obdobím pro rozvoj pomoci bylo osvícenství, které přineslo 

změnu ve vnímání původu katastrof a odklon od představy pasivní role člověka. 

V 18. století se v evropském kontextu začala prosazovat myšlenka lidských práv, 

jakožto stavebního kamene moderního státu (Slim, 2002, s. 6; Nichols 1987, 

s. 191-210). Lidská práva začala rezonovat také v rámci sociální nauky církve společně 

s důrazem na solidaritu, humanismus a spravedlnost, což mělo značný význam 

pro vznik organizované sociální a humanitární pomoci (Papežská rada pro spravedlnost 

a mír, 2008, cit. Podle Princová, 2011, s. 25). Lze konstatovat, že během osvícenství 

o sociální a politické reformy, vyplývající z hodnot humanitarismu, začala usilovat širší 

společnost (Bamett, 2008, s. 1-49).

2.2 Moderní humanitarismus

V 19. století se nadále prohluboval odklon od náboženství, který byl podpořen řadou 

společenských změn, industrializací a urbanizací (Bamett, 2008, s. 1-49). Rufin (1994, 

s. 32) poznamenává, že se v tomto období začíná hovořit o filantropii, kterou Slim 

(2002, s. 5) nazývá sekularizovanou charitou. Technologizace doby přispěla 

k růstu počtu obětí konfliktů, což ve svém důsledku vedlo k rozvoji vojenské medicíny 

(Davey, Borton a Foley, 2013, s. 5). V napoleonských válkách se například začíná 

s triáží raněných a během krymské války dochází k prohlubování edukace zdravotních 

sester (Haller, 1992, cit Podle Davey, Borton a Foley, 2013, s. 5; Švejnoha, 2006, 

s. 14-16). V šedesátých letech 19. století byla vydána kniha Henriho Dunanta, který 

se stal svědkem italské bitvy za nezávislost, Vzpomínky na Solferino. Dunant volal 

po základních principech, kterými by se mělo řídit válečné úsilí, čímž inicioval založení 

Mezinárodní výboru Červeného kříže (The International Committee o f the Red Cross- 

ICRC). Právě rok 1863 je pak řadou autorů považován za milník ve formování 

moderního humanitarismu (Davey, Borton a Foley, 2013, s. 5; Stockton, 2003, s. 1-2).
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V roce 1864 byla podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných 

příslušníků ozbrojených sil v poli, která umožnila přístup nevládním organizacím 

ke zraněným ve válečných konfliktech a v roce 1906 druhá Ženevská úmluva (Stockton, 

2003, s. 1-2). Na počátku 20. století byl Červený kříž vedoucím fórem mezinárodní 

humanitární pomoci, i přes snahu o profesionalizaci však nebyl připraven na příchod 

první světové války. Ve válečném období se proto jeho činnost specializovala 

především na pomoc válečným zajatcům (Davey, Borton a Foley, 2013, s. 7).

Po první světové válce vznikla díky Versaillské smlouvě mezivládní organizace 

Liga národů (League o f Nations), která měla být schopná čelit humanitárním výzvám 

doby a která reprezentovala vizi Woodrow Wilsona o permanentní mezinárodní 

organizaci udržující světový mír (Pedersen, 2007, s. 1091-1117). V roce 1919 byla 

založena v Británii první mezinárodní nestátní nezisková organizace Save the Childern 

Fund, která se podílela na sepsání Ženevské deklarace práv dítěte a na založení 

Mezinárodní federace červeného kříže a Červeného půlměsíce (International 

Federation o f Red Cross and Red Crescent Societies- IFRC) (Walker a Maxwell, 2009, 

s. 25). Na počátku 20. století se konal také první mezinárodní kongres zaměřený na 

pomoc po přírodních katastrofách (Davley, Borton a Foley, 2013, s. 6). Krize třicátých 

let se projevila na vzrůstajícím počtu lidí žijících v chudobě, vyvstala řada 

humanitárních potřeb spojených s nedostatkem jídla, masivním přesídlením lidí 

a s epidemiemi (Walker a Maxwell, 2009, s. 25; Trentmann a Just 2006, s. 7; Roberts, 

1996, s. 581). Současně však docházelo také k redukci zdrojů plynoucích 

na humanitární pomoc (Roberts, 1996, s. 581). V roce 1931 nabyla účinnost třetí 

Ženevská úmluva týkající se zacházení s válečnými zajatci (Stockton, 2003, s. 1-2).

Období druhé světové války bylo velmi komplikované jak pro činnost 

Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který neměl mandát 

intervenovat do nacistických táborů, tak pro Ligu národů, která se ukázala jako 

neefektivní, což vedlo ke vzniku OSN. Došlo také k sepsání Všeobecné deklarace 

lidských práv (Davey, Borton a Foley, 2013, s. 8; Clapham, 2007, s. 42). Dalším 

významným dokumentem doby byla Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy. 

Došlo k revizi tří Ženevských úmluv a k sepsání čtvrté o ochraně civilních osob 

za války. Někteří akademici spatřují právě druhou světovou válku jako okamžik zrodu 

nového moderního mezinárodního humanitarismu, který se podle Watenpaugh (2010, 

s. 1319) vyznačoval permanentností, institucionalismem a sekularitou.
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Poválečné období vyplnily zejména snahy o zajištění potravinové bezpečnosti, 

čehož je příkladem Marshallův plán. (Clay, 1955, cit. Podle Davey, Borton a Foley, 

2013, s. 10). V tomto období došlo k masivní expanzi nestátních neziskových 

organizací (Bamett, 2011, s. 112). V roce 1965 bylo také formulováno sedm principů 

Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (Stockton, 2003, s. 1-2; 

Český červený kříž, 2016).3

Během studené války se do popředí dostala idea rozvojové pomoci méně 

rozvinutým zemím. Svět byl rozdělen na první svět (západní), druhý svět (komunistické 

země) a třetí svět (nepatřící k předchozím kategoriím). Právě na třetí svět se rozvojovou 

perspektivou zaměřil humanitární systém tohoto období. Politika studené války se však 

významně promítla do způsobu poskytování pomoci. Walker a Maxwell (2009, 

s. 46-60) hovoří o této éře jako o období štědrosti a manipulace. Typickým rysem 

pomoci byla její politizace supervelmocemi a absence širší společenské debaty 

o ní (Minear, 1999, s. 63-71).

V sedmdesátých letech v období občanské války v Nigérii došlo ke vzniku 

organizace MSF, která se vydělila z ICRC (Stockton, 2003, s. 2; Hilhorst, 2004, s. 5). 

Inovativním prvkem pomoci se stal politický aktivismus ve formě svědectví, který 

se stal jedním ze základních principů této organizace. V roce 1977 byly také přijaty dva 

Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám, první týkající se ochrany obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů a druhý zaměřený na oběti konfliktů, které nemají 

mezinárodní charakter (Svejnoha, 2006, s. 24).

Potravinové krize v oblasti Sahelu a hladomor v Etiopii byly značnou výzvou 

pro systém mezinárodní pomoci osmdesátých let (Clay, 1989, s. 232-277). Reportáž 

Michaela Buerka z roku 1984, odvysílaná na BBC, zobrazovala umírající děti 

v uprchlickém táboře v Etiopii a popisovala situaci jako „ biblický hladomor“

Ústřední principy byly definovány jako humanita a nestrannost, odvozenými principy neutralita 
a nezávislost a za takzvané organické principy byly stanoveny dobrovolnost, jednota a světovost. Cílem 
prvního z principů, které jsou platné dodnes, je snaha o předcházení a zmírňování lidského utrpení 
a ochrana lidského života a zdraví, což má napomáhat míru mezi národy. Nestrannost se týká 
nerozlišování z hlediska „národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti“. 
Pomoc má být dle tohoto principu poskytována na základě potřebnosti lidí nacházejících se v tísni. 
Neutralitou si má hnutí zajistit důvěru, neboť odmítá účast ,,na nepřátelských akcích a sporech 
politického, náboženského, rasového a ideologického rázu. “ Nezávislosti má být dosaženo spoluprací 
s veřejnou správou na základě platných zákonů dané země. Principem dobrovolnosti se rozumí 
poskytování pomoci dobrovolně a nezištně. Princip jednoty má zajistit koordinovanost pomoci. Poslední 
z principů pak odkazuje na fakt, že všechny národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
mají stejná práva a povinnosti (Český červený kříž, 2016).
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(Jamieson, 2005, s. 154). Po odvysílání reportáže následoval koncert Live Aid, který 

zburcoval nejen západní vlády, ale i širokou veřejnost k okamžité intervenci. Live Aid 

započal trend zapojování celebrit k navýšení dárcovský příspěvků (De Waal, 1990, 

s. 73). Takzvaný celebrity humanitarismus vyvolával dojem apolitické pomoci, která 

však neměla dlouhodobý přesah (Muller, 2013, s. 61-79). Vznikající projekty byly 

řízeny zejména obrazem vytvářeným médii, který byl značně dekontextualizovaný 

a laicizovaný (Jamieson, 2005, s. 154).

2.3 Humanitarismus bez hranic

Po rozpadu bipolámího světa došlo k expanzi vnitrostátních konfliktů (Davey, 

Borton a Foley, 2013, s. 12). Humanitární aktéři začali hovořit o komplexních krizích, 

které ovlivňovaly vůli mezinárodní komunity použít vojenské operace k obraně lidských 

práv na úkor státní suverenity (Calhoun, 2008, s. 84, cit. Podle Davey, Borton a Foley 

2013, s. 13; Soguk, 1999, s. 183, cit. Podle Davey, Borton a Foley 2013, s. 13). 

Pro vestfálský systém státní suverenity se stalo výzvou právo zásahu ,,bez hranic“ 

prezentované MSF, koncept Responsibility to Protect (R2P)4 i vznik Mezinárodního 

trestního soudu (International Criminal Court- ICC) (Tsui et Myint- U, 2004, cit. Podle 

Davey, Borton a Foley, 2013, s. 13; Davey, Borton a Foley, 2013, s. 13).

V 90. letech získal nevládní sektor v rámci bilaterálního financování přístup 

k větším zdrojům než kdykoli předtím (Stoddard, 2003, s. 25-36; Macrae a Harmer, 

2003, s. 25). Intervence do Iráku, rozpad Jugoslávie, hladomor v Somálsku a rwandská 

genocida následovaná uprchlickou vlnou známou jako krize Velkých jezer, byly 

jedněmi z nej důležitějších událostí doby (Rieff, 2002, s. 136, cit. Podle Davey, Borton 

a Foley, 2013, s. 13; Jamieson, 2005, s. 156). Právě průběh intervence v Somálsku 

vzbudil v humanitárních aktérech řadu otázek týkajících se legitimity a identity 

humanitární pomoci (Hilhorst, 2004, s. 5). Problematika pomoci začala být hojně 

diskutovaná, ale i kritizovaná (Minear, 1999). Došlo k takzvané krizi humanitarismu, 

které dominovalo přesvědčení, že pomoc prodlužuje lidské utrpení a konflikty samotné

4 Koncepce Odpovědnosti za ochranu R2P vyjadřuje vůli všech států v Závěrečném dokumentu 
Světového summitu z roku 2005 společně předcházet zločinům proti lidskosti, genocidám, etnickým 
čistkám a válečným zločinům. Podle tohoto konceptu mají státy primární odpovědnost chránit své občany 
před těmito zločiny. Mezinárodní komunita má národním státům v tomto úsilí napomáhat. Pokud však 
stát zjevně v těchto povinnostech selhává, může se angažovat mezinárodní komunita v čele s OSN. 
Se schválením Rady bezpečnosti OSN může v krajním případě dojít až k užití kolektivní ozbrojené síly 
(Informační materiál o pojmu a obsahu koncepce odpovědnosti za ochranu, 2014, s. 3-6).
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(Stoddard, 2013, s. 28). Současně se však navyšoval zájem o možnosti propojení 

humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (Hamer a Macrae, 2004, s. 2). Krize 

Velkých jezer, jedna z největších komplexních krizí moderní doby, vyústila ve snahu 

o profesionalizaci pomoci a fundamentálně tak ovlivnila dnešní humanitární praxi 

(Davey, Borton a Foley, 2013, s. 13-14; Anthropology in humanitarian assistance, 1998, 

s. Ill; Wilkinson, 1997). V roce 1996 byl Andersonem představen koncept „Do No 

Harm jehož snahou byla minimalizace negativních dopadů pomoci (Stoddard, 2003, s. 

33). Byl vydán Projekt Sphere (The Sphere Project) rozpracovávající Minimálními 

standardy pro poskytování humanitární pomoci a obsahující Humanitární Chartu 

a Etický kodex Červeného kříže a Červeného Půlměsíce (Davey, Borton a Foley, 2013, 

s. 13-14; Anthropology in humanitarian assistance, 1998, s. III).

11/9 může být považováno za další událost, která významně ovlivnila podobu 

humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Po těchto teroristických útocích došlo 

rapidním způsobem k politizaci pomoci (Powell, 2001, cit. Podle Stockton, 2003, s. 10). 

Nastal příkon k dlouhodobější spolupráci s armádami, které poskytují ochranu 

humanitárním pracovníkům, podporují je logisticky a v bezpečnostních otázkách. Také 

sama armáda poskytuje humanitární pomoc, což potenciálně zvyšuje bezpečností riziko 

pro humanitární pracovníky (Stoddard, 2003, s. 30). Dle Spearin (2008, s. 374) dochází 

nejen k sekuritizaci humanitární pomoci, ale také k její instrumentalizaci, kdy interakce 

s určitou skupinou obyvatelstva má strategický a taktický význam. Po roce 2001 

se podle Stoddard (2003, s. 31-32) nevládní organizace, neschopné individuálně čelit 

komplexním krizím, staly vzájemně závislé na kooperaci jak mezi sebou, 

tak s mezinárodními organizacemi a vládami (Stoddard, 2003, s. 31-32). Collinson 

a Elhawary (2012, s. 1) dokonce uvádí, že schopnost humanitárních aktérů poskytovat 

pomoc a ochranu se rapidně snižuje, což může být demonstrováno na příkladu již šest 

let trvající největší komplexní krize novodobých dějin v Sýrii. Na druhou stranu 

Stoddard (2003, s. 25) poznamenává, že během několika posledních dekád se posupně 

staly právě nestátní organizace pilířem humanitárního systému.

2.4 Charitativně- filantropický a lidskoprávní diskurz

Podle Slim (2002, s. 3-5) existovaly po většinu minulého století dva diskurzy 

poskytování pomoci. Charitativně- filantropická a lidskoprávní, vždy se však 

objevovala určitá tenze mezi zastánci lidskoprávního přístupu a těmi, jež vnímají
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humanitarismus jako ryze apolitický, založený na charitativním přístupu. Podle tohoto 

autora filantropický diskurz pomoci převládal až do konce 20. Století, a to díky několika 

faktorům5. Nyní však dochází k rapidnímu přechodu od sentimentálního 

a patemalistického charitativního přístupu k přístupu založenému na právech, který je 

považován za egalitářský a zplnomocňující (Slim, 2002, s. 3-5). Concannon a Lindstron 

(2011, s. 1145-1192) poznamenávají, že lidskoprávní přístup v poskytování humanitární 

pomoci redefinuje příjemce pomoci bez ohledu na pohlaví. Z pasivních příjemců 

pomoci se stávají aktivní participanti s vlastními nároky a povinnostmi, jejichž potřeby 

mají být uspokojeny. Tento přístup pak buduje vztah odpovědnosti mezi humanitárními 

organizacemi, lidmi zasaženými katastrofou a jejich vládami. Dle Slim (2015, s. 6-11) 

je pak největší současnou výzvou poskytování humanitární pomoci přístup k zasažené 

populaci. Neboť charakter novodobých konfliktů, klade značné nároky na logistickou 

a technickou stránku pomoci, která je vyžadována stejnou měrou v urbánních i rurálních 

oblastech. Slim přirovnává příklon k lidskoprávnímu přístupu, ke Kopemíkově revoluci, 

neboť humanitární pomoc je nově zakotvena v explicitně vyjádřených hodnotách, 

politických rámcích a jasně stanovených povinnostech rozličných aktérů. Tento posun 

však může ve svém důsledku vést k politizaci humanitární pomoci, neboť lidská práva 

jsou vnímána jak univerzální hodnota, která musí být chráněna za všech okolností 

(Slim, 2002, s. 3-5, 21-22). Annan (1999) pak hovoří o redefinici státní suverenity, 

neboť státy jsou nyní spatřovány jako instrumenty sloužící lidem. Také dle Hilhorst 

(2004, s. 9-11) je zásadním problémem současné humanitární a rozvojové asistence 

politizace pomoci a její spojování se zahraničními politikami Západu, narůstání počtu 

komplexních krizí v souvisejících s degradací přírodních zdrojů, s klimatickými 

změnami a populační expanzí.

3. Aktéři humanitárního systému
Existuje velké množství aktérů podílejících se na humanitárních a rozvojových 

činnostech. Žádná krize není totožná, stejně jako žádný stát není stejný, proto se liší

5 Prvním z nich je vztah mezi lidskými právy a mezinárodním humanitárním právem a jejich oddělený 
vývojem i přes jejich společný filozofický základ a vzájemnou komplementaritu (Kolb, 1998, cit. Podle 
Slim, 2002, s. 13). Druhým důvodem majícím vliv na přetrvání filantropického přístupu v poskytování 
pomoci, je podle Slima realitu studené války, kdy humanitární organizace akcentovaly slitování 
a potřebnost v místech, kde byla potlačována svoboda slova. Dalšími důvody jsou pak přetrvávající 
percepce nerovností mezi zeměmi globálního Jihu a Severu pramenící z koloniální minulosti a otázku 
finančních zdrojů, kdy organizace záměrně prezentují oběti zasažené katastrofami jako bezbranné 
a bezradné bytosti, což podněcují štědrost a filantropický základ pomoci (Slim, 2002, s. 11).
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i samotní aktéři pomoci. Humanitární prostor je podle Slim (2015, s. 3-8) přeplněný, 

sestávající se ze stovek konkurujících si částí.

Harvey et al. (2012, s. 27) upozorňuje na fakt, že přestože je systém humanitární 

pomoci6 rozvětvenější než kdykoli v minulosti, dominuje mu jen několik málo 

organizací, které mají velmi dlouhou tradici. Slim v Review of Humanitarian 

Action (RHA) vydávaného The Active Learning Network for Accountability 

and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) popisuje, že systém je formálně 

řízen zejména Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce a OSN 

(Slim, 2006, s. 19).

Podle Global Humanitarian Assistance (GHA) se Mezinárodní hnutí Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce se sestává z Mezinárodní federace Červeného kříže 

a Červeného půlměsíce, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

a národních společností (Humanitarian financing to Ethiopia: 2000-2010, 2010, s. 2; 

Český červený kříž, 2016). Tyto národní společnosti působí ve sto devadesáti zemích 

světa a jejich aktivity jsou značně rozmanité od kurzů první pomoci, přes sociální 

služby po humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. V době války mohou také 

sloužit jako vojenské lékařské služby. Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce zprostředkovává humanitární pomoc civilním i vojenským obětem v období 

konfliktů, válek i vnitřních nepokojů. Úloha výboru je dána Ženevskými konvencemi 

z roku 1949 a Dodatkovými protokoly z roku 1977. Jednou z těchto úloh je i dohled na 

dodržování mezinárodního humanitárního práva. Posláním Mezinárodní federace 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce je předcházet a zmírňovat utrpení 

a prostřednictvím národních společností přispívat k míru.

OSN poprvé koordinovala humanitární pomoc v Evropě po druhé světové válce. 

V současné době je tato mezinárodní organizace jedním z hlavních poskytovatelů 

humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (Fakta a čísla OSN: základní údaje 

o Organizaci spojených národů, 2005, s. 209). Na vrcholu humanitární struktury OSN 

stojí Koordinátor humanitární pomoci (Humaniatarian Affairs o f Emergeny Relief 

Coordinator -ERC), který předsedá Stálému mezinárodnímu výboru (Inter- Agency 

Standing Committee- IASC). IASC je fórem pro rozvoj politik a koordinaci, které

6 Další neformální systémy jako je ten islámský, systém remitencí, či humanitární a rozvojové praktiky 
Číny, Ruska a dalších zemí, mohou být jak větší ve svém rozsahu, tak rychlejší než západní systém, tato 
práce však bude vycházet ze systému západního (Slim, 2006, s. 22-23).



19

sdružuje hlavní humanitární aktéry uvnitř i vně systému OSN. Dalším z úkolů IASC 

je identifikace slabých míst při poskytování pomoci (Humanitarian Response, 2017). 

ERC kromě koordinační a poradní funkce taktéž předsedá Úřadu pro koordinaci 

humanitárních záležitostí (OCHA), což je klíčový aktér mezinárodního humanitárního 

systému, který koordinuje a mobilizuje civilní i vojenské zdroje při katastrofách, jejichž 

rozsah přesahuje možnosti a mandát jednotlivých agentur OSN. OCHA je zodpovědná 

za monitoring a fundraising ve spolupráci s národními i mezinárodními partnery. Podílí 

se na ustanovování a koordinaci klastrového systému7 a sdílí informace s jednotlivými 

humanitárními aktéry (GHA, 2013, s. 3-4; Fakta a čísla OSN: základní údaje o 

Organizaci spojených národů, 2005, s. 210-211). V terénu je humanitární systém OSN 

koordinován zpravidla humanitárním koordinátorem (Humanitarian coordinator- HC), 

který zřizuje a řídí humanitární národní týmy (Humanitarian Country Team- HCT). 

Součástí strategických a operační jednotek HCT jsou představitelé agentur OSN, 

Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodních 

nevládních organizací (International non- governmental organisations- INGOs) a další 

aktéři. HCT stanovují společné cíle, priority, koordinuje a alokuje zdroje (Quintanilla et 

al., 2014, s. 72; Humanitarian Response, 2017). Rozvojové spolupráci se pak věnuje 

řada agencií OSN například Rozvojový programu OSN (United Nations Development 

Programme- UNDP) (Quintanilla et ah, 2014, s. 74) a další.

V systému figuruje celá řada mezinárodních nevládních organizací, které Stoddart 

dělí na ty, jež vycházejí jednak z Wilsonovské, ale i Dunanistické tradice. Organizace 

působící z hlediska Dunanistické tradice, jsou podle tohoto autora vesměs evropské, 

například MSF, ICRC nebo Oxfam, které se snaží být plně nezávislé a stát mimo státní 

zájmy i politiku. Mají přísná pravidla pro financování z vládních zdrojů, které 

je minimální. Wilsonovské organizace, které vnímá Stoddart zejména jako americké, 

se naopak snaží být kompatibilní se zahraniční politikou státu (Rieff, 2002, cit. Podle 

Stoddard, 2003, s. 27). Organizace Wilsonovské tradice jsou spíše pragmatické, kdežto

Po Tsunami v roce 2004, byl ve snaze o zefektivnění humanitární pomoci zaveden klastrový systém, 
který byl poprvé využit při zemětřesení v Pákistánu v roce 2005. Díky tomuto systému má být zajištěna 
funkční spolupráce mezi všemi relevantními humanitárními aktéry. Všechny organizace zabývající se 
určitým sektorem pomoci (zdraví; logistika; výživa; ochrana; přístřeší; voda, kanalizace, hygiena; 
koordinace a management základen; obnova; vzdělávání; nouzové telekomunikace; a potravinová 
bezpečnost) koordinují své úsilí v rámci daného klastru tak, aby nedocházelo k dublování pomoci 
(Quintanilla et al., 2014, s. 83-91; Humanitarian response, 2017). Někteří autoři kriticky poznamenávají, 
že tento systém dostatečně nerespektuje preference národních vlád a jejich primární roli v odpovědi na 
humanitární katastrofu (Harvey, 2009, s. 8).
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Dunanistické se více zaměřují na advokacii lidských práv (Stoddard, 2003, s. 31). 

Zvláštní kategorii pak tvoří náboženské organizace, které mají širokou škálu donorů, 

například Caritas Intemationalis (Macrae a Harmer, 2003, s. 8-9). Náboženská 

humanitární tradice pak může být považována za nej starší, založenou na soucitu 

a charitě. Weiss (1999, s. 1-22) dělí organizace na klasické (ICRC) a solidární (MSF), 

prakticky však není možná kategorizace pouze na základě filozofií, z nichž ta která 

organizace vychází. Dělení Weisse však nastiňuje míru nezávislosti daných organizací 

na donorech.

Na základě resoluce Valného shromáždění OSN 46/182 z roku 1991 zastávají vlády 

primární roh v poskytování humanitární pomoci na území vlastního státu (Humanitarian 

Response, 2017). Podle GHA role vlád, jakožto aktérů humanitárního systému, by měla 

být iniciační, koordinační, organizační a implementační (Humanitarian financing to 

Ethiopia: 2000-2010, 2010, s. 6). Harvey (2009, s. 6) spatřuje roli státu ve formulaci 

výzev a žádostí o mezinárodní pomoc a v jejím následném monitoringu a kontrolingu. 

Neméně důležitá je pak role tvorby funkčního právního rámce pro poskytování 

humanitární a rozvojové asistence. Quinatanilla et al. (2014, s. 68) a Harvey (2009, s. 

11) poznamenávají, že právě národní vlády, jejich kapacity a koherence politik na 

různých úrovních jsou klíčovými prvky pro zvládnutí katastrofy.

Jak již bylo řečeno, armády bývají stále častěji součástí humanitárních odpovědí 

na katastrofy jak v kontextu národním, tak mezinárodním, zejména díky rozvinuté 

logistice, dostupným zdrojům a schopnosti rychlé reakce. (Stoddard, 2003, s. 31-32).

Nestátní neziskové organizace (non-governemental organizations- NGOs), církevní 

organizace a organizace podporující občanskou společnost jsou dalšími aktéry 

humanitárního systému působící na mezinárodní, národní i lokální úrovni v širokém 

spektru činností. Tito aktéři mají zpravidla nejbližší kontakt s komunitami, které 

představují neodmyslitelnou součást humanitárního systému (Humanitarian financing to 

Ethiopia: 2000-2010, 2010, s. 2-3, Quintanilla et al., 2014, s. 80-82). Neboť zabezpečení 

základních potřeb lidí zasažených katastrofami je primárně jejich vlastním úsilím 

(Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004, s. 5). 

Princová (2011, s. 29) uvádí, že největší počet lidí zachrání ihned po katastrofě místní 

lidé, zejména rodina a sousedé.
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Donorské vlády jsou dalším nezbytným prvkem systému. Slim (2006, s. 20) 

spatřuje tyto vlády jako jádro procesů, jejichž cílem je globální blahobyt na základě 

morálních hodnot, které se však mísí s různými tendencemi zahraničních politik. 

Neméně důležité jsou pak prostředky získané prostřednictvím charitativních sbírek, 

nadačních fondů, příspěvky soukromých firem či jednotlivců (Humanitarian financing 

to Ethiopia: 2000-2010, 2010, s. 5).

Humanitarian Decision Makers Taxonomy (2013) řadí do schématu 

humanitárních aktérů také média, jejichž role je v samotném sytému pomoci 

nepřehlédnutelná.

4. Etika humanitarismu a její právní ukotvení

Etika humanitární pomoci se odvíjí od přístupu utilitaristického respektive 

konsekvencionalistického a povinnostního, deontologického (Princová, 2011, s. 57-81). 

Tato kapitola pojednává o těchto přístupech, o právním ukotvení humanitární pomoci 

a představuje Projekt Sphere, jehož součástí je Etický kodex Červeného kříže 

a Červeného půlměsíce, který je pro tuto práci stěžejním dokumentem.

4.1 Ulititarismus

Za zakladatele utilitarismu je považován Jeremy Bentham, podle kterého 

je utilitarita „největším štěstím největšího počtu“ (Bentham, 1776, cit. Podle Habibi, 

2007, s. 23). Utilitarismus vychází z principu konsekvencionalismu, kdy se mravní 

hodnocení děje výhradně na základě účinků jednání, které samo o sobě nemůže být 

morálním, či nemorálním. Důležité jsou tedy cíle, nikoli morální pravidla jako taková 

(Anzenbacher, 2001, s. 32-35). „Jednám je  mravně správné tehdy, když jsou jeho 

následky optimální pro štěstí všech, jichž se jednání dotýká“ (Anzenbacher, 2001, 

s. 34). Nikdy však nemůžeme znát a určit všechny důsledky našeho jednání, a proto 

je cílem utilitaristů maximalizovat spíše možné potencionální štěstí (Tánnsjó, 2008, 

s. 18). Tánnsjó (2008, s. 18-26) poznamenává neexistenci konsensu mezi utilitaristy 

ohledně toho, co přesně znamená pojem štěstí, respektive blahobyt a polemizuje nad 

možností spravedlivé distribuce. Kritici utilitarismu poukazují na to, že se tato morální 

teorie může stát doktrínou proklamuj ící účel, který světí prostředky.
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Za představitele utilitarismu v oblasti mezinárodní pomoci je považován Petr 

Singer, zastávající teorií univerzalismu, která vychází z předpokladu, že člověk 

je schopen jednat morálně a tedy i utilitaristicky, v případě, že je nestranný 

a neegoistický, uznávající rovnost zájmů svých a zájmů ostatních (Singer, 1972, s. 229- 

243). Singer se odvolává na zlaté pravidlo a jeho existenci ve většině náboženských 

směrů a poukazuje na to, že sdílení nadbytku není charitou, nýbrž povinností. Singer 

zdůrazňuje propojenost globálního světa a amoralitu rozvírajících se sociálních nůžek, 

při čemž apeluje na nutnost včasného zásahu v boji proti chudobě. Jeho apel 

na střídmost spotřeby a důraz na univerzální rovnost má charitativně filantropický 

charakter (Princová, 2012, s. 44). Tento autor je však mnohými akademiky kritizován 

například za to, že přístup jím propagovaný by mohl představovat riziko pro funkčnost 

západního trhu, neboť lidé by se vzdávali nadbytku pouze netržním způsobem (Madsen,

2004, s. 183-196). Kritizován je také důraz kladený Singerem na humanitární 

organizace, které jsou jím vnímány jako jediní aktéři bojující s extrémní chudobou 

a to primárně prostřednictvím finančních darů (Langois, 2008, s. 685-698; Jamieson,

2005, s. 157). Se značným zjednodušením hovoří Singer o tom, že čím více finančních 

prostředků budou mít pomáhající organizace k dispozici, tím více životů bude 

zachráněno (Singer, 2009a, s. 1-38). Utilitarismus představovaný Petrem Singrem 

je označován za redukci utilitarismu ad absurdum (Tánnsjó, 2008, s. 31).

Utilitarismus se promítá také na vnímání a přijímání lidských práv. Bentham 

například nesouhlasí s myšlenkou přirozenosti těchto práv, považuje je za fikci. Tato 

fikce je podle něj ovšem velmi užitečná, neboť chrání člověka před kalkulem 

utilitarismu, který upřednostňuje většinu před minoritou. Habibi (2007, s. 3-7) vnímá 

v rámci utilitaristické analýzy lidská práva za zdroj potěšení a štěstí, který by měl být 

chráněn prostřednictvím organizací a institucí. Právě konsekvencionalismus respektive 

utilitarismus se stal častým způsobem obhajoby humanitárních intervencí8, promítá se 

v konceptu R2P i „Do No Harm “ (Magnuson 2010, s. 287-305).

s Přestože neexistuje jednotná definice termínu, popisuje Welsh (2003, s. 2) humanitární intervenci jako 
„donucovací (vojenský) zásah do vnitřních záležitostí státu za účelem zabránit masivnímu porušování 
lidských práv, nebo zmírnit šířící se lidské utrpení. “
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4.2 Deontologismus

Deontologická, povinnostní etika je často kladena do protikladu 

ke konsekvencionalismu. Deontologická pozice uznává mravnost jednání jako 

takového, nezávisle na následcích. Jedním z předních představitelů deontologické etiky 

je Immanuel Kant, který poukazuje na lidskou motivaci transcendentálního charakteru, 

motivaci čistého rozumu neovlivněného empirickou zkušeností. Tato motivace 

je oproštěná od pocitu libostí, či nelibostí. Motivace je povinností a příkazem, který 

se ovšem musí vztahovat ke konkrétní praxi. Podle Kanta existuje obecný lidský mravní 

zákon, platný pro všechny rozumové bytosti, kategorický imperativ. Morálně jednající 

člověk, považující ostatní lidské bytosti za sobě rovné, je pak vnímán jako účel sám 

o sobě (Anzenbacher, 2001, s. 47-77). Humanitární fdozofie se pak týká především 

rovnosti práv a povinností, které by měly být ukotveny právním rámcem (Slim, 2002, 

s. 2). Podle tohoto přístupu, jsou určitá jednání zakázaná, jiná povinná, bez ohledu 

na jejich následky, jsou-li řízena správným motivem (Tánnsjó, 2008, s. 56-57).

Základní princip poskytování humanitární pomoci, právo dostat a nabídnout 

humanitární pomoc je princip povinnostní, deontologický, vycházející z humanitárního 

imperativu, který je odvozen od Kantova kategorického imperativu (Princová, 2011, s. 

57). Oponenti povinnostního přístupu mohou poukazovat na možnost fundamentalizace 

pomoci, kdy se člověk postižený katastrofou může stát pouze pasivním příjemcem 

pomoci, což je ovšem proti Kantovu povinnostnímu imperativu, který zdůrazňuje 

svobodu a autonomii jedince (Princová, 2011, s. 56).

Morální filozofové se tedy dělí na deontology, kteří věří v dobro jednání o sobě 

samém a teleology, kteří vnímají dobro s ohledem na následky onoho jednání. 

Konsekvencionalistická etika může být vnímána jako komplikovanější a komplexnější. 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je pak typickým zástupcem 

deontologické pozice, kdežto MSF a další organizace zaměřené lidskoprávně jsou spíše 

teleologické (Slim, 1997, s. 251).
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4.3 Právní rámce humanitarismu

Humanitární a rozvojová asistence je samozřejmě ukotvena také právně. 

Mezinárodní humanitární právo (International humanitarian law- IHL) je disciplínou 

mezinárodního práva, ovlivněnou principem humanity, bývá nazýváno právem 

na válku. Jeho cílem je zmírnění lidského utrpení a ochrana osob i majetku během 

ozbrojených konfliktů. Základními prameny v oblasti tohoto práva jsou Haagské 

úmluvy regulující způsoby a techniky boje, Ženevské konvence a jejich dodatkové 

protokoly. Mezinárodní humanitární právo se zabývá také rolí humanitárních organizací 

v období konfliktů. Ženevské konvence a jejich dodatkové protokoly adresované státům 

například popisují situace, kdy musí být humanitární pomoc doručena, neurčují však 

práva a povinnosti humanitárních organizací (Haider, 2013, s. 6). Jednání humanitárních 

aktérů by mělo být přesto řízeno humanitárními principy, vycházejícími z IHL 

(Mackintosh, 2000, s. 5-6). Mezi tyto principy patří humanita, neutralita, nestrannost 

a nezávislost. Humanita představuje princip, na jehož základě, má být zmirňováno 

lidské utrpení, neboť cílem humanitární pomoci má být ochrana života, zdraví a respekt 

k lidské důstojnosti. Neutralita znamená, že humanitární aktéři se nepřiklání ani k jedné 

ze stran konfliktu. Nestrannost se týká poskytování pomoci těm nejpotřebnějším, 

bez jakékoli formy diskriminace. Nezávislost na politických, ekonomických 

či vojenských složkách, je pak posledním z těchto základních principů (OCHA, cit. 

Podle, Haider, 2013, s. 24).

„ Mezinárodní právo v oblasti lidských práv (International human rights law- IHRL) 

představuje sadu pravidel a zvyků ustanovených ve smlouvách, které se týkají povinnosti 

států respektovat, chránit a naplňovat lidská práva. “ (Haider, 2013, s. 13). IHRL 

je taktéž vysoce relevantní pro humanitární pomoc, neboť zahrnuje například právo 

na život, rovnost a nediskriminaci, právo na jídlo, vodu, zdravotní péči a jiné složky 

nezbytné pro zachování důstojného života.

IHL a IHRL jsou dle Slim (1997, s. 247) důležitými zdroji pro formování morálních 

principů humanitárních aktérů. IHL je aplikovatelné pouze během ozbrojených 

konfliktů, IHRL pak představuje oblast nezcizitelných práv, od nichž nemůže být 

odhlédnuto za žádných okolností. V případě komplexních krizí se pak na základě 

pravidla lex specialis (Greenwood, 2010, s. 45-78; Droege, 2008, s. 501-548; Fisher, 

2007, s. 345-372) aplikuje to odvětví práva, které je pro danou situaci vhodnější. 

Mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo v oblasti lidských práv,
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mezinárodní trestní právo, které se zabývá například válečnými zločiny, zločiny proti 

lidskosti a zločiny genocidy, mezinárodní uprchlické právo a mezinárodní pravidla 

a zásady týkající se reakcí na katastrofy se tak překrývají v mnoha aspektech 

a představují komplementární rámec pro poskytování humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráce (Haider, 2013, s. 6). Tento systém je komplexní a značně fragmentovaný, 

ukotvený v řadě bilaterálních i multilaterálních smluv, nezávazných rezolucí, deklarací, 

kodexů a dalších dokumentech (Haider, 2013, s. 13-14). Quintanilla et al. (2014, s. 107) 

poznamenává, že oproti stavu z počátku 90. let, kdy byl systém humanitární pomoci 

poznamenán neexistencí standardů, představuje současný systém opačný problém.

4.4 Projekt Sphere - desatero humanitární pomoci

Příručka Projekt Sphere obsahující Humanitární chartu, minimální standardy 

a Etický kodex Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

představuje významnou oblast mezinárodních pravidel pro poskytování pomoci, jejichž 

cílem je zajištění koherentního a profesionálního přístupu humanitárních aktérů 

(Princová, 2011, s. 69, Quintanilla et al., 2014, s. 107). Princová (2011, s. 69) dokonce 

vnímá novelizovaný Projekt Sphere z roku 2011 jakožto základní dokument pro 

poskytování humanitární pomoci.

Iniciace Projektu Sphere v roce 1997 byla odpovědí na genocidu ve Rwandě 

a neúčinnost tehdejší humanitární pomoci, kterou započala řada neziskových organizací 

ve spolupráci s Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Na 

procesu vzniku příručky se podílelo přes 200 organizací z více jak 60 zemí světa 

(Volberg, 2006, s. 19). Sphere představuje hlubší reflexi role humanitárních aktérů 

a stanovuje jejich odpovědnost během humanitárních krizí. Rozvíjí také Humanitární 

chartu, jejímž cílem je právně ohraničit humanitární pomoc v rámci mezinárodního 

práva (Volberg, 2006, s. 5). Příručka je praktickým vodítkem a kvantifikátorem pro 

implementaci zásad stanovených Etickým kodexem vydaným roku 1994 

a sumarizací standardů, které mohli lidé, kteří se stali obětí katastrof, očekávat 

od humanitárních aktérů (Humanitarian charter and minimum standards in humanitarian 

response, 2011, s. 4).

Humanitární charta je analytickým základem Projektu Sphere objasňujícím 

humanitární identitu na základě morálního a legálního imperativu vyplývajícího z IHL, 

IHRL a z uprchlického práva (Volberg, 2006, s. 23). Charta klade důraz na právo
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na život v důstojnosti, právo na obdržení humanitární pomoci a na právo na ochranu 

a bezpečí. Zdůrazňuje princip rozlišování mezi kombatanty a nekombatanty a zásadu 

nenavracení uprchlíků. Dle Charty mají primární zodpovědnost za naplnění základních 

potřeb lidí státy. Humanitární aktéři pak mají poskytovat asistenci v případě, že státy 

nejsou schopné, nebo ochotné tuto roli naplnit (Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Disaster Response, 2004, s. 18). Jak uvádí Princová (2011, s. 71) 

deklarovaná povinnost pomáhat je hojně diskutována na mezinárodní úrovni, 

za významného oponenta tohoto principu pak jmenuje MSF. Humanitární charta taktéž 

vytváří rámec pro technická opatření plynoucí z minimálních standardů (Humanitarian 

charter and minimum standards in humanitarian response, 2011, s. 4).

Minimální standardy se zabývají technickými otázkami poskytování pomoci 

ve čtyřech oblastech: dodávky vody, sanitace a hygieny; potravinové bezpečnosti 

a výživy; přístřeší a nepotravinové potřeby; a zdravotní péče. Každý ze standardů má 

své kvalitativní i kvantitativní indikátory (Humanitarian charter and minimum standards 

in humanitarian response, 2011, s. 4). Minimální standardy mohou být vnímány jako 

snaha o vtělení humanitárních principů do konkrétní praktické činnosti (Humanitarian 

Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004, s. 1). Jsou to pravidla 

definující minimální úroveň pomoci, které má být v daném kontextu dosaženo, 

a indikátory evaluace (Volberg, 2006, s. 21). Dle Dufour et al. (2004, s. 139) však 

minimální standardy vytvářejí redukovaný obraz humanitární pomoci.

Sepsání Etického kodexu, který je taktéž součástí Projektu Sphere bylo v roce 1991 

iniciováno francouzským Červeným křížem. Přestože byl Etický kodex zaměřen 

primárně na pomoc po humanitárních katastrofách přírodního charakteru, začal být 

postupem času aplikován i v situacích ozbrojených konfliktů (Volberg, 2006, s. 18). 

Etický kodex může být vnímán jako výsledek snahy o sumarizaci desítek let 

praktických zkušeností s cílem pozitivně ovlivnit praxi nově vznikajících organizací. 

Tento dokument vytváří rámec poskytování humanitární pomoci s rozvojovým 

přesahem a je vyjádřen deseti základními principy (Slim, 2015, s. 4; Vaux, 2006, 

s. 240- 247).
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1. Humanitární potřeby mají vždy prioritu.

2. Pomoc je poskytována bez ohledu na rasu, náboženství, nebo národnost 

příjemců a bez jakéhokoli negativního rozlišování. Priority pomoci jsou 

stanovovány pouze na základě potřeb.

3. Pomoc nesmí být zneužita k podpoře určitého politického nebo 

náboženského názoru.

4. Budeme usilovat o to, abychom se nestali nástrojem vládní zahraniční 

politiky.

5. Budeme respektovat místní kulturu a zvyklosti.

6. Budeme se snažit odvíjet pomoc při krizích od lokálních možností a zdrojů.

7. Budeme se snažit nalézt způsob, jak zapojit příjemce pomoci do daného 

programu.

8. Pomoc by měla naplňovat základní potřeby lidí, ale také minimalizovat 

budoucí ohrožení krizovou událostí.

9. Cítíme odpovědnost jak vůči těm, kterým se snažíme pomoci, tak vůči těm, 

od nichž dostáváme prostředky.

10. V naší informační a publikační činnosti budeme k obětem krize přistupovat 

jako k důstojným lidem, nikoli jako k jakýmsi neživým objektům bez naděje.

První čtyři principy Etického kodexu jsou přepracováním prvních čtyř principů 

hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce z roku 1965, dalších šest se týká spíše 

dobré praxe s důrazem na rozvojové prvky zahraniční pomoci, jako je respekt, 

participace, budování kapacit a udržitelnost. Slim (2003, s. 3) poznamenává, že principy 

Etického kodexu počínaje pátým bodem zahrnují sekundární humanitární morálku, která 

nedovoluje humanitárním aktérům pouze zachránit životy lidí a opustit krizovou situaci, 

neboť fakt, že lidé žijí, vyvolává další požadavky na život v osobní, sociální 

i ekonomické důstojnosti (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster 

Response, 2004. s. 268). Někteří autoři dokonce považují první čtyři principy
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za protichůdné k následujícím šesti. Tato tenze vyplývá z rozdílného vnímání 

humanitární a rozvojové asistence. Etický kodex je nutné v tomto kontextu chápat jako 

dokument reprezentující možnost splývání těchto dvou činností (Humanitarian Charter 

and Minimum Standards in Disaster Response, 2004. s. 312-322; Princová, 2011, s. 57; 

Slim, 2015, s. 5; Hilhorst, 2004, s. 7-8; Slim, 1997, s. 342- 352).

K Etickému kodexu jsou připojeny tři přílohy, popisující jaké pracovní prostředí by 

měly vytvořit hostitelské i dárcovské vlády a mezinárodní vládní organizace9 k dosažení 

účinné humanitární pomoci (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster 

Response, 2004. s. 268-269). Vládám zasažených států se doporučuje respektovat 

nezávislou humanitární pomoc a nestrannou činnost nevládních humanitárních agentur 

(Non- Governmental Humanitarian Agencies- NGHAs), umožnit rychlý přístup 

k obětem krize, usnadnit včasný tok prostředků a informací. Dárcovským vládám se 

taktéž doporučuje respektovat tuto nezávislost, poskytovat finanční podporu v duchu 

humanity a využívat diplomacii pro usnadnění přístupu k obětem krize. Mezivládní 

organizace by měly pomáhat koordinovat lokální i mezinárodní humanitární pomoc a 

sdílet důležité informace, které se týkají krizových událostí, se svými partnery 

(Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004, s. 273- 

276).

Dokument reflektuje multimandátní povahu většiny svých signatářů a rozličnou 

úlohu jednotlivých humanitárních aktérů. Jazyk, kterým je dokument napsán, je opatrný, 

vytvářející prostor pro manévrování (Hilhorst, 2004, s. 7). Etický kodex neobsahuje 

například princip neutrality, která je velmi těžko dosažitelná během vnitřních konfliktů 

(Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004, s. 312-322; 

Princová, 2011, s. 57; Slim, 2015, s. 5; Hilhorst, 2004, s. 7-8; Slim, 1997, s. 342-352). 

Dokument je vázán spíše na potřeby než na právní nárok a jeho podpis je dobrovolným 

rozhodnutím té které organizace dodržovat standardy z něj vyplývající. Jeho následné 

dodržování není právně vymahatelné (Humanitarian Charter and Minimum Standards in 

Disaster Response, 2004, s. 268; Hilhorst, 2004, s. 7). Generální ředitelství pro 

humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) ale podmiňuje zisk finančních prostředků 

podpisem tohoto dokumentu (Hilhorst, 2004, s. 31-32).

9 Mezinárodní vládní organizace (Inter- Governemntal Organisations- IGOs) jsou entity vytvořené 
smlouvou, zahrnující dva a více států, které spolupracují na společných zájmech (Intergovernmental 
Organizations- IGOs, 2017). Příkladem mohou být agencie OSN (Humanitarian Charter and Minimum 
Standards in Disaster Response, 2004, s. 316).
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Za kritiky Etického kodexu může být jmenován Nicholas Stockton (2003, s. 2-9), 

který považuje dokument za prvek značné liberalizace humanitárního prostoru. Díky 

mediálnímu zájmu se podle tohoto autora řada organizací přihlásila ke standardům 

definovaným v Etickém kodexu hlavně z pragmatického hlediska (Stockton, 2003, 

s. 2-9). Přestože za správce Etického kodexu je považována IFRC, neexistují žádná 

formální ustanovení týkající se vlastnictví a managementu, což představuje řadu 

komplikací a důvod k další kritice (Hilhorst, 2004, s. 29). V rámci desátého výročí 

vydání Etického kodexu provedla Dorothea Hilhorst výzkum týkající se toho, zda tento 

dokument humanitární aktéři považují stále za platný a přínosný. Závěrem výzkumu je, 

že Etický kodex je přínosným dokumentem oceňovaným za svoji jednoduchost 

a širokou uplatnitelnost (Hilhorst, 2004, s. 3,35; Humanitarian charter and minimum 

standards in humanitarian response, 2011, s. 368-376). Petr Walker, který byl mezi 

iniciátory Kodexu, stejně jako Hilhorst, však poznamenávají, že existuje značný prostor 

pro novelizaci dokumentu (Walker, 2005, s. 323).

Výhrady k Projektu Sphere pak mohou být shrnuty do několika bodů. Dle některých 

autorů Sphere nabízí zavádějící jednoduchá řešení, která nejsou uplatnitelná v případech 

komplexních krizí a válečných konfliktů. Dle kritiků nepředstavuje Projekt Sphere 

dostatečný ukazatel pro kvalitu poskytované pomoci a důraz kladený na technokratické 

dodržování standardů a profesionalizaci pomoci snižuje důležitost globální solidarity 

mezi lidmi a osobní zodpovědnost. Sphere bývá také vnímán jako diskriminační 

pro menší organizace, pocházející z oblastí globálního Jihu (Van Brabant, 2000; 

Walker, 2005, s. 329).

5. Drony

Drony jsou technologií dvojího užití, která byla a je využívána převážně 

pro vojenské a obranné účely. Stále více se však objevují v rámci civilní sféry 

(Gettinger et al., 2014, s. 1; Privacy and Data Protection implications of the civil use of 

drones: In-depth analysis for the LIBE Committee, 2015, s. 7,11). Tato kapitola se 

věnuje vymezení bezpilotních leteckých prostředků, jejich historii 

a příkladům jejich využití v rámci humanitární sféry.
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5.1 Kategorizace

Drony jsou dálkově ovládané letouny, známé pod zkratkou RPAS (Remotely 

Piloted Aircraft Systems), RPVs (Remotely Piloted Vehicles- dálkově ovládané 

prostředky), RPAs (Remotely Piloted Aircrafts- dálkově ovládané letouny), UASs 

(Unmanned aerial syVems-bezpilotní vzdušné systémy nebo UAVs (Unmanned Aerial 

Vehicles- bezpilotní vzdušné prostředky). Jedná se o letouny s absencí pilota na palubě 

(Privacy and Data Protection implications of the civil use of drones: In-depth analysis 

for the LIBE Committee, 2015, s. 7; Murphy, 2014, s. 4-5). UAVs se do českého jazyka 

překládají jako bezpilotní prostředky- BZP (Visinger, 2006, s. 21).

Podle International Civil Aviation Organisation (ICAO) je většina dronů 

na dálku pilotována, existují ale také takzvané autonomní drony, které neumožňují 

zásah pilota do řízení letu (Unmanned Aircraft Systems, 2011, s. ix; Gettinger et al., 

2014, s. 1-2). Většina definic však zahrnuje stanovisko, že lidská obsluha musí mít 

možnost ovlivnit nebo dokonce převzít řízení letounu (Visinger, 2006, s. 21). Také dle 

amerického Federálního leteckého úřadu (Federal Aviation Administration- FAA) 

se musí na řízení UAV podílet lidská jednotka (Murphy, 2014, s. 112). Míra autonomie 

jednotlivých UAVs se liší od přímého řízení prostředku, kdy se UAVs může jevit 

pozorovateli jako samostatně se pohybující, ale je ve skutečnosti plně řízen pilotem, 

po stav, kdy pilot může navigační funkce delegovat přímo na letoun, nebo kdy letoun 

tuto zodpovědnost přebírá za předem stanovených podmínek. Příkladem takové situace 

může být sepnutí autopilota, či auto přistání, v případě ztráty GPS signálu. Poslední 

variantu představují UAVs, které jsou naváděny pilotem, ale přístroj může tyto příkazy 

neuposlechnout, například hrozí-li kolize (Murphy, 2014, s. 113-134).

,, Bezpilotní letecké prostředky existují v řadě tvarů a velikostí a jsou určené 

pro různé účely“ (Fact Sheet- Unmanned Aircraft Systems, 2015.) Drony se mohou lišit 

ve způsobu, jakým byly sestrojeny, vzhledu, velikosti, rychlosti, doletu i funcích. 

Neexistuje jednotná klasifikační škála UAVs, první z možných dělení se odvíjí od toho, 

zda má letoun vrtule, ěi křídla (Visinger, 2006, s. 21). Dalšími kritérii pak mohou být 

například rozměry dronů, které se pohybují v rozmezích od nano po velikosti klasických 

letounů. FAA dělí UASs na mikro, které nepřesahují váhu 2 kilogramy a malé, které 

mají méně než 25 kilogramů a které jsou schopny létat ve vyšších výškách 

a v nepříznivějších povětrnostních podmínkách (Murphy, 2014, s. 111-113, 134; 

Federal Register, 2015, s. 9557; Drones for Disaster Response and Relief Operations,
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2015, s. 12-25). Muprhy však upozorňuje na to, že neexistuje jednotně přijímané 

rozdělení (Muprhy, 2014, s. 136). Střední a velké systémy mohou vážit desítky 

až stovky kilogramů. S velikostí dronů se navyšuje nejenom kapacita jejich nosnosti, 

ale také doba a výška doletu. Čím větší dron, tím více senzorů může nést a tím 

náročnější je zpravidla jeho pilotování (Drones for Disaster Response and Relief 

Operations, 2015, s. 34-37). Řízení větších UAS vyžaduje obyčejně specializovaný 

trénink (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 4). UAVs mohou být tak zvané head-up, kdy 

se pilot dívá přímo na UAV a částečně také na display, nebo head-down, kdy se pilot 

dívá primárně na display (Murphy, 2014, s. 113-134). Jak již bylo řečeno, jednotliví 

autoři a různé organizace využívají pro vytvoření typologií dronů různá kritéria. Sayler 

(2015, s. 8) například dělí drony na ty pro rekreačně sportovní účely, jejichž výroba 

je poměrně snadná a pořizovací cena nízká. Takovéto drony jsou menších rozměrů 

a nejsou náročné na pilotování, což zvyšuje jejich dostupnost. Druhou Saylerovou 

kategorií jsou střední vojenské drony a drony pro komerční užití. Jejich dostupnost 

je snížená vzhledem k finanční náročnosti výroby, údržbě, pilotování a nezbytné 

infrastruktuře. Dalšími kategoriemi jsou velké vojenské drony, které zpravidla zahrnují 

ozbrojené drony a tajné bojové drony.

5.2 Historie

Užívání dronů pro komerční a sportovně rekreační účely je současným trendem, 

avšak prvopočátky užití bezpilotních leteckých prostředků sahají hlouběji do historie, 

zejména v souvislosti s vojenstvím. Shaw (2014) uvádí, jako první zaznamenané užití 

dronů- bezpilotní balóny, vyzbrojené bombami, využité Rakušany v roce 1849 při útoku 

na Benátky. Tento autor popisuje první let bezpilotního letadla v roce 1896 

a využívání snímků z kamer připevněných na dno koše horkovzdušných balónů o rok 

dříve, během španělsko-americké války. V rámci vojenství byla letadla využita poprvé 

v širším měřítku během první světové války, v roce 1915 využili například Britové 

vzdušné snímkování v rámci plánovaného útoku, kdy letečtí pozorovatelé koordinovali 

dělostřelecké útoky pěchoty (Gettinger et al., 2014, s. 1). První britské pokusy 

o ozbrojení bezpilotních letadel v roce 1917 však skončili neúspěchem. V tomto období 

probíhalo testování bezpilotních prostředků také v USA a Německu (Shaw, 2014). 

Dickson (2012, s. 181) popisuje třicátá léta jako období enormního zájmu o UASs, které 

přetrvalo i díky značným ztrátám druhé světové války, a to jak finančním, tak lidským 

(Shaw, 2014).
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Také období vietnamské války představovalo důležitý milník pro vznik 

sofistikovaných bezpilotních programů (Shaw, 2014). Gibson (2000) například hovoří 

o vietnamské válce jako o první válce technologické, vedené pomocí statistických 

modelů a mechanických systémů za použití velkého množství dronů10.

Během studené války došlo k rychlému rozvoji bezpilotních technologií 

a důležitou roli začaly hrát bezpilotní průzkumné letouny. Průzkumné lety byly 

provedeny například nad Kubou, Severní Koreou a Čínskou lidovou republikou (Shaw, 

2014). V roce 1970 došlo k značné podpoře výzkumů dronů s dlouhým doletem 

a začalo se spekulovat o možnosti celkového nahrazení pilotů. V roce 1973 

po konci Jomkipurské války byl v Izraeli vyvinut bezpilotní letecký prostředek Mastiff, 

který měl pozemním jednotkám poskytovat unikátní informace (Gettinger et al., 2014, 

s. 3-7). Následujícím modelem byl Scout použitý během války v Libanonu v roce 1982. 

Ve spolupráci s USA byl vytvořen také dron Pioneer, který byl první bezpilotním 

leteckým prostředkem v arsenálu americké armády, nasazeným během války v Zálivu. 

Izraelský inženýr Abraham Karem sestrojil v Kalifornii v 80. letech model Albatross, 

který byl schopný 56 hodin letu. Dalším sestrojeným modelem byl Amber, jehož 

nosnost byla velmi nízká vzhledem k potřebám armády. S tímto nedostatkem 

se vypořádal v roce 1989 model Gnat 750, který byl vybaven GPS navigací. Gnat 750 

byl tajně užit CIA (Central Intelligence Agency) roku 1994 v Bosně a Hercegovině, kde 

se jako problém ukázalo řízení letounu za měnících se povětrnostních podmínek 

a přenos získaných dat. Problém přenosu dat byl později do velké míry překonán díky 

satelitním technologiím. V roce 1999 byl tento letoun použit také v Kosovu. Gnat 750 

může být považován za první generaci dronů Predator, které se staly symbolem 

vojenské technologie 21. století, známé také jako „killer drones“ (Gettinger et al., 2014, 

s. 3-7; Shaw, 2014).

V roce 2000 zaměřil neozbrojený výzvědný letoun Predator osobu, která byla 

označena jako Usáma bin Ládin. Nemožnost zásahu na lídra Al- Káidy vedla brzy 

k rozvoji tajného programu armády, který měl za cíl umožnit nejen sběr dat, ale také 

rychlý a přesný zásah na cíl. Z počátku Bushova administrativa odmítla nasazení 

ozbrojených dronů v Afghánistánu, v červenci 2001 USA dokonce odsoudily cílené 

zabíjení pomocí UASs řízené Izraelem. Téměř okamžitě po 9/11 však CIA 

ve spolupráci s americkými speciálními jednotkami začala používat ozbrojené Predatory

10 Je důležité poznamenat, že tyto UAVs nebyly schopné letu přesahujícího dvě hodiny (Shaw, 2014).
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postupně v Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Jemenu a Somálsku k zasažení vysoce 

ceněných cílů (Gettinger et al., 2014, s. 3-7; Horowitz a Fuhrmann, 2015, s. 1; Shaw, 

2014). Po zvolení Baracka Obamy americkým prezidentem v roce 2009 bylo během 

jediného roku vedeno více útoků pomocí dronů, než během celé kariéry George W. 

Bushe (Gettinger et al., 2014, s. 3-7). Původně se cílené zabíjení pomocí dronů 

vztahovalo pouze na osoby usvědčené z terorismu, právě Obama však rozšířil mandát 

i na osoby z terorismu pouze podezřelé (Cloud, 2010). V roce 2013 bylo americkou 

vládou oficiálně přiznáno, že za celou historii užívání dronů bylo zabito na 4 700 

civilistů (Al- Jazeera, 2013). Kontroverzní program cíleného zabíjení členů Al- Káidy 

a Talibánu vyvolává řadu diskuzí týkajících se porušení mezinárodního humanitárního 

práva (Shaw, 2014). Dle kritiků jsou například zásahy bezpilotních leteckých prostředků 

na území Pákistánu a Jemenu, které k nim nedali souhlas, porušením Charty OSN 

v článku týkajícím se státní suverenity (Gettinger et al., 2014, s. 3-10).

Horowitz a Fuhrmann (2015, s. 1), Sayler (2015, s. 3), Gettinger et al. (2014, 

s. 10-11) upozorňují na fakt, že USA nedrží monopol ve vlastnictvím ozbrojených 

dronů. Tito autoři hovoří téměř o třech desítkách zemí s ozbrojeným programem UAVs. 

Podle Saylera (2015, s. 6) také Rusko, Izrael, Čína, Indie, Francie, Itálie, Švédsko, 

Španělsko, Řecko, Švýcarsko a Velká Británie investují do programů vývoje 

nej sofistikovanějších modelů dronů určených pro vojenské účely.

Nárůst počtu dronů představuje značná bezpečnostní rizika, jsou zaznamenány 

úspěšné pokusy o pašování drog pomocí UAVs (Sayler, 2015, s. 5,8). Malé drony 

mohou nést výbušniny, biologické nebo chemické zbraně. Nicas (2015) upozorňuje na 

to, že USA, Německo, Španělsko a Egypt zmařili nejméně 6 teroristických útoků, které 

měly být provedeny pomocí UAVs. Nestátní aktéři jako Hamáš, Hizballáh nebo Islamic 

State of Iraq and Syria (ISIS) již použili drony pro účely sledování (Sayler, 2015, s. 

5,8). ISIS poprvé použil ozbrojený dron také k útoku na kurdské a francouzské pozice 

v říjnu 2016 (Gibbons-Neff, 2016).

Shaw (2014) hovoří také o éře policejních dronů, kdy se cílem UASs stávají 

pachatelé na území vlastního státu. Drony jsou využívány například při dopravních 

nehodách, či protestních akcích v rámci udržování bezpečnosti měst. Severní Dakota 

se stala v roce 2015 dokonce prvním státem, který legalizoval vyzbrojení policejních 

dronů slzným plynem, gumovými projektily a paralyzéry (Shaw, 2014). Také 

pohraniční jednotky stále více využívají UAVs v rámci monitoring hranic (Shaw, 2014; 

Chapman, 2003, s. 2-21). Dunn Cavelty et al. (2015, s. 88) popisují tento trend jako
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snahu být připraven na všechny krizové situace a rizika ohrožující národní bezpečnost. 

Dle kritiků tak dochází ke stírání hranice mezi armádou, zpravodajskými, donucovacími 

složkami a dalšími aktéry (Chapman, 2003, s. 2-21).

Nezpochybnitelně dochází kproliferaci různých kategorií UAVs, včetně jejich 

neozbrojených forem (Sayler, 2015, s. 5). Drones: high-profile and niche (2015) 

odhaduje počet prodaných nevojenských dronů v roce 2015 na 300 000. Počet 

zaregistrovaných UASs u UVS International se mezi roky 2005 a 2011 téměř 

zdvojnásobil a největší růst byl zaznamenán u dronů pro komerční a civilní užití 

(Skrzypietz, 2012, s. 5). Největší výrobce dronů pro komerční účely SZ DJI Technology 

Co., z Číny, zaznamenal mezi lety 2011 a 2013 téměř 3000 procentní růst ročních 

příjmů. Společnosti jako jsou Google, Amazon, Linex nebo Facebook spolupracují 

s výrobci dronů a start-upy s cílem využít do budoucna drony při svém obchodování, 

pro rozšíření internetového signálu, či doručování zboží (Nicas a Murphy, 2014). 

Europarlament ve své analýze ochrany dat a soukromí explicitně hovoří o možnosti 

užívání dronů v rámci žurnalistiky, zemědělství, energetického průmyslu a transportu 

zboží, případně lidí. Upozorňuje také na potencionální přínos UAVs pro oblast 

ekonomického růstu a zaměstnanosti (Privacy and Data Protection implications of the 

civil use of drones: In-depth analysis for the LIBE Committee, 2015, s. 7-8). Dalšími 

oblastmi, v nichž jsou drony využívány je stavebnictví, výzkum, trh s realitami, 

pojišťovnictví, filmový a fotografický průmysl (Canis, 2015, s. 8-11).

FAA se snaží reagovat na proliferaci malých bezpilotních civilních letounů, 

která se odvíjí od všestrannosti UAVs, jednoduchosti jejich sestrojení i pilotování 

a nízkých počátečních nákladů, které se mohou pohybovat již od 500 dolarů a snaží 

se promptně vytvořit relevantní regulativní směrnice, což pro tento úřad představuje 

značnou výzvu (Fact Sheet- Unmanned Aircraft Systems, 2015).11 Dle Evropského

11 FAA autorizoval let prvního bezpilotního letounu v národním vzdušném prostoru roku 1990. Od té 
doby povolil úřad užití v rámci veřejného zájmu během humanitárních, záchranných a pátracích operací, 
během operací na vynucení práva a ochrany hranic, pro účely výzkumu a vojenského tréninku. Pro UASs 
určené k těmto účelům uděluje FAA certifikaci COA (Certificate o f Waiver or Authorization). Průměrná 
doba pro získání této certifikace v nekrizové situaci je zhruba dvou měsíční (Fact Sheet- Unmanned 
Aircraft Systems, 2015). V případě krizové situace je FAA schopno vydat certifikace během 30 minut 
(Murphy, 2014, s. 129). Úřad uděluje od roku 2014 speciální certifikaci také pro některé komerční účely 
jako je zemědělství, obchod s nemovitostmi, filmový a televizní průmysl, energetika a stavebnictví (Fact 
Sheet- Unmanned Aircraft Systems, 2015; Kesselman a Klein, 2015). Žádné lety bezpilotních leteckých 
prostředků však nejsou povoleny nad obytnými oblastmi s vysokou mírou klasických letů, v noci, 
z dohledu pilota nebo v blízkosti letišť. Pilot také smí pilotovat pouze jeden dron (Sayler, 2015, s. 5). 
UASs, které jsou pilotované jako hobby, nemusí být schváleny FAA, avšak musí být pilotovány 
v souladu s právem (Fact Sheet- Unmanned Aircraft Systems, 2015). UAVs pro komerční účely a pro 
sportovně rekreační účely však mohou být totožné, což přináší řadu komplikací (Sayler, 2015, s. 5).



35

paramentu není technologické prostředí momentálně připravené na bezpečnou integraci 

UAVs, právě díky neadekvátních legislativnímu rámci, možnosti ohrožení soukromí, 

ochrany dat, či bezpečnosti vzdušného prostoru (Privacy and Data Protection 

implications of the civil use of drones: In-depth analysis for the LIBE Committee, 2015, 

s. 7-8). Velké množství zemí zcela postrádá legislativu týkající se UAVs (Gelsdorf 

and Strohmeyer, 2014, s. 9).

5.3 Humanitární účely

Jednoznačně dochází také k proliferaci UASs v rámci humanitární sféry. Díky 

neexistenci ucelené databáze užití humanitárních dronů je následný výčet humanitárních 

misí kompilací několika zdrojů. Muprhy (2014) se zaměřuje ve své knize Disaster 

Robotics především na roboty pro účely vyhledávání během záchranných misí v období 

od roku 2001 po rok 2012. Užití UAVs pro humanitární účely, podle stejného autora, 

mezi roky 2005 až 2015 je shrnuto v Drones for Disaster Response and Relief 

Operations (2015, s. 13-14). Další využitou databází je pak Humanitarian UAV 

Network- UAViators (Case Studies, 2016). Muprhy je autorem, který předkládá 

nejucelenější přehled užití humanitárních dronů, je však nezbytné poznamenat, že 

humanitární organizace se zřídkakdy přímo podílejí na pátracích a záchranných misích, 

na něž se tento autor specializuje (Meier 2015, s. 57-63). Celkový počet misí 

s nasazením UAVs pro humanitární účely není znám, proto ani tento výčet nelze 

považovat za komplexní. Za zmínku stojí fakt, že doposud neproběhla žádná velká 

humanitární krize řešená primárně prostřednictvím humanitárních dronů (Gelsdorf and 

Strohmeyer, 2014).

Skrzypietz (2012, s. 14) se velmi okrajově zmiňuje o využití vojenských dronů 

po tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 pro účely hledání pohřešovaných osob 

a obětí uvízlých v troskách. Chansoria (2014, s. 2-3) pak hodnotí toto užití UASs 

kladně, s ohledem na urychlení záchranných prací.

Po hurikánu Katrina v roce 2005 byly dle Murphy (2014, s. 29) poprvé užity 

malé UAVs v rámci záchranných operací. Drony byly nasazeny floridskými 

záchrannými jednotkami, jejichž součástí je Center for Robot-Assisted Search and 

Rescue (CRASAR), který dané letouny pilotoval. Bezpilotní letecké prostředky byly 

využity jak během akutní fáze pomoci, tak následně v rámci inspekce budov 

a infrastruktury. Úkolem UAVs během první fáze pomoci byl monitoring řeky a 

vyhledávání obětí v postižených oblastech. Včasná situační analýza umožnila
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záchranným jednotkám zacílit svoji pomoc, rozsah škod se také díky snímkování ukázal 

menší, než bylo původně očekáváno (Murphy, 2006, cit. Podle Murphy, 2014, s. 29; 

Murphy et al., 2006c, cit. Podle Murphy, 2014, s. 29; Murphy, 2015; Drones for 

Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 15; Murphy, 2014, s. 24; Case 

Studies, 2016, s. 14). Die Murphy (2015) bylo první zdokumentované zapojení 

humanitárních dronů stěžejní pro rozvoj legislativy v rámci FAA, zejména pak COA 

certifikace.12 Díky obavám z kolize UAVs se do běžné praxe dostalo také pravidlo, že 

záchranná mise musí být zastavena, pokud pilot bezpilotního prostředku vidí neznámý 

letoun, ať už je klasický, či bezpilotní. První užití humanitárních dronů akcentovalo jako 

výhody užití UAVs jejich rychlost a unikátnost získaných snímků ve vysokém rozlišení, 

a to i v těžko dostupném terénu (Murphy, 2015).

V říjnu 2005 způsobil hurikán Wilma sesuv půdy v Cape Romano na Floridě. 

CRASAR využil mikro dron pro průzkum, mapování a v rámci strukturální inspekce 

střechy, mostu a mola. Během této mise byla poprvé vyzkoušena spolupráce mezi UAV 

a autonomním robotem schopným pohybu na vodní hladině. Nasazený UAV s kamerou 

poskytující operátorům obraz v reálném čase prokázal užitečnost v rámci včasné 

situační analýzy (Murphy et al., 2008, s. 164-180, Muprhy, 2014, s. 24).

Skrzypietz (2012, s. 14) hovoří o užití velkého UAS Ikhana, který je civilní verzí 

Predatoru B vlastněného NASA v Kalifornii, během lesních požárů v roce 2007. 

V rámci průzkumných operací proběhlo mapování, které mělo podpořit hasičské 

záchranné jednotky poskytnutím snímků ve vysokém rozlišení. Dron Ikhana byl díky 

infračerveným senzorům schopen získat informace o intenzitě a směru šířícího 

se požáru i přes sníženou viditelnost způsobenou dýmem (Case Studies, 2016, s. 14). 

Americké vzdušné jednotky (United Sates Air Force) nasadily k mapování několik 

dronů, včetně Global Hawk (California Fire Siege 2007: An Overview, 2007, s.61; U. S. 

Air Force, 2007). Detailní snímky v reálném čase využité mimo jiné v rámci koordinace 

záchranných složek minimalizovaly rizika jak pro piloty, tak pro pozemní záchranné 

týmy, což je považováno za hlavní výhodu užití UASs pro případy lesních požárů 

(Skrzypietz, 2012, s. 14; U. S. Air Force, 2007). Dle Case Studies (2016, s. 14) drony 

poskytly informace, které by nebylo možné získat pomocí satelitů.

12 V době, kdy hurikán udeřil, měla americká armáda k dispozici vhodné drony, ale díky nejasné 
legislativě a obavám, že veřejnost bude vnímat jejich využití armádou jako zásah do práva na soukromí, 
nebyly tyto UAVs nasazeny (Murphy, 2015).



CRASAR využil mikro UAV ve spolupráci s UGVs také po zřícení garáží 

Berkman Plaza II v roce 2007 na Floridě. V rámci této mise byl dron nasazen 

pro strukturální forenzní inspekci (Pratt et al., 2008, s. 130-134; Muprhy, 2014, s. 24).

Zemětřesení v I/Aquila v Itálii, v roce 2009 o síle 6,3 stupně Richterovy škály 

způsobilo smrt 308 lidí, tisíce budov, včetně těch v historickém centru města, bylo 

poničeno. Římská univerzita Sapienza pilotovala mikro dron v rámci experimentu 

ve spolupráci s místním požárním oddělením. Cílem mise byla inspekce interiérů 

budov zasažených zemětřesením, průzkum a mapování (Murphy, 2014, s. 33; Baiocchi, 

Dominici a Momile, 2013, s. 21; Muprhy, 2014, s. 24; Case Studies, 2016, s. 8). 

Baiocchi, Dominici a Mornile (2013, s. 21) vyzdvihli zejména schopnost dronu dostat 

se do těžko přístupných míst, rychlost a cenovou výhodnost jejich nasazení. Za další 

výhodu je považován fakt, že díky UAV nemusely být do nestabilního prostředí vysláni 

lidé, a nízká míra způsobených kolaterálních škod souvisejících s letem.

V lednu 2010 zasáhlo Haiti ničivé zemětřesení. Řada budov, včetně 

zdravotnických zařízení, třech základen MSF nevyjímaje byla poničena, nebo zcela 

zničena. Celková infrastruktura se ocitla ve stavu, který téměř znemožnil pozemní 

přepravu, mobilní operátoři přestali fungovat a kontrolní věž mezinárodního letiště byla 

taktéž zasažena. Humanitární aktéři měli během této rozsáhlé humanitární katastrofy 

problém doručit pomoc do nejvíce postižených oblastí, což byl jeden z důvodů pro 

nasazení UAVs (Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 8; 

Murphy, 2014, s. 24). Americká armáda využila drony v rámci okamžité odpovědi na 

katastrofu (Skrzypietz, 2012, s. 15). Global Hawk, který dle Sayler (2015, s. 9) spadá do 

kategorie velkých vojenských dronů, byl během dvou dnů po zemětřesení nasazen ke 

sběru dat o rozsahu způsobených škod. Snímky s vysokým rozlišením byly využity 

například ke stanovení možných přistávacích ploch (Skrzypietz, 2012, s. 15; Petcoff, 

2010). Butz (cit. Podle Petcoff, 2010) poznamenává, že cílem operací s Global Hawk 

bylo poskytnutí snímků a dat všem relevantním aktérům podílejících se na humanitární 

pomoci.

Mezinárodní organizace pro migraci (The International Organisation 

for Migration- IOM) provedla v roce 2012 ve spolupráci s Haitským národním 

statistickým úřadem sčítání lidí a domů zasaženým zemětřesením. Mezinárodní 

organizace pro migraci požádala o spolupráci Institut OSN pro vzdělávání a výzkum 

(United Nations Institute for Training and Research- UNITAR), který měl v rámci 

Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) dron k dispozici (Lessard-

37
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Fontaine, Alschner a Soesilo, 2016b). UNOSAT demonstroval vhodnost užití dronu 

pro účely vymezené IOM v rámci osmidenní monitorovací mise nad táborem 

pro vnitřně přesídlené osoby, což podnítilo IOM ke koupi svého prvního dronu. 

Digitalizovaná data ze sčítání byla posléze doplněna o informace týkající se 

infrastruktury a byla zveřejněna (Lessard-Fontaine, Alschner a Soesilo, 2016b). Ancavil 

(2015, cit. Podle Lessard-Fontaine, Alschner a Soesilo 2016b) v souvislosti s touto misí 

upozornil na výhodu užití dronů, které nejsou oproti satelitům závislé na internetovém 

připojení pro stažení snímků.

IOM využil dron na Haiti ve stejném roce také ve spolupráci s OpenStreetMap 

Community o f Haity (COSMHA) po hurikánu Sandy. Čtyři dny po hurikánu byly 

pomocí UAV zjišťovány škody způsobené dvěma komunitám v záplavové oblasti (Data 

Management Unit- Geospatial Information, 2012). Porovnání snímků před katastrofou a 

po ní pomohlo určit, které domy byly poničeny, v jakém rozsahu a stanovit nejvhodnější 

strategii humanitární asistence pro snížení budoucího ohrožení. Jako hlavní výhody užití 

dronů v rámci této humanitární katastrofy jsou spatřovány rychlost a detailnost 

pořízených snímků. Lessard-Fontaine, Alschner a Soesilo (2016a) poznamenává, že 

kompletní analýza dat získaných pomocí UAV byla vyhotovena se značným předstihem 

ve srovnání s analýzou satelitních dat prováděnou UNOSAT. V tomto ohleduje nutné 

poznamenat, že dron IOM snímkoval území o rozloze 2km2, kdežto satelitní snímkování 

je určené pro rozlohu minimálně 25km2.

Další UAVs nasazené IOM na Haiti byly využity například během sčítání 

nemocnic a škol, při monitoringu pohybu IDPs (internally displaced persons), jejich 

táborů a slumových oblastí Port-au-Prince. Na základě evaluace získaných snímků 

organizace například plánuje nové výstavby, nebo stanovuje počet bezpečnostního 

personálu v terénu (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 7; Alchsner, Lessard-Fontaine 

a Soesilo, 2016). IOM považuje za základ úspěchu misí se zapojením UAVs souhlas 

místních autorit, zapojení neziskových organizací a komunikaci s místními obyvateli 

(Alschner, Lessard-Fontaine a Soesilo, 2016).

Dle Case Studies (2016, s. 7) byly drony testovány na Haiti a v Dominikánské 

republice v roce 2013 pro doručování zásob, včetně lékařského vybavení z důvodu 

poničené infrastruktury. Andrade (2013) v tomto ohledu vyzdvihuje zejména urychlení 

misí. Taylor (2013) poznamenává, že start-up Mattemet propaguje technologii jako 

levnější logistický nástroj ve srovnání s nákladními automobily v oblastech se špatnou 

infrastrukturou.
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V roce 2011 zemětřesení na Novém Zélandě poničilo jednu z místních katedrál. 

Během mise, jejímž cílem byla inspekce objektu, spolupracovali inženýři a vojenská 

složka. Mikro UAV poskytl první snímky interiéru, které byly následně využity 

pro plánování a účely rekonstrukce, aniž by došlo k ohrožení života lidí v nestabilním 

prostředí (Murphy, 2014, s. 36). Další mikro dron byl pak využit pro snímkování 

poničených domů v nepřístupných oblastech. Na základě získaných dat byla poté 

naplánována demolice (Case Studies, 2016, s. 10).

V březnu 2011 proběhlo u pobřeží Japonska zemětřesení o síle 9 stupňů 

Richterovy stupnice, které vedlo k tsunami a následnému výbuchu jaderné elektrárny. 

Několik výzkumných skupin a společnostní po této katastrofě využilo technologii 

UAVs, přesný počet nasazených UAVs však není znám. Mikro UAV pensylvánské 

univerzity byl použit v rámci testu kooperace s UGV pro mapování interiéru a exteriéru 

poničené univerzity Tohoku (Michael et al., 2012, s. 832-833, 835-836). Murphy (2014, 

s. 24,37) popisuje využití dvou mikro UAVs pro snímkování jaderné elektrárny 

ve Fukušimě a pro měření radiace. Toto nasazení dronu považuje Muprhy (cit. Podle 

Miller, 2016) jako extrémně úspěšné, neboť inženýrům byly poskytnuty velmi detailní 

informace o úniku radiace. Ackerman (2011, cit. Podle Adams a Friedland, 2011, s. 3) 

a Case Studies (2016, s. 8-9) pak hovoří o užití velkého dronu Global Hawk americkými 

vzdušnými jednotkami pro monitoring toho, zda jsou záchranné pokusy o snížení 

teploty v přehřívajícím se reaktoru úspěšné.

Exploze námořní základny na Kypru v roce 2011 zabila 13 lidí a poničila 

přilehlou elektrickou elektrárnu, největší v zemi. Dodávka elektrické energie na Kypru 

byla snížena o 40%. Jeden malý a jeden mikro dron byly v tomto případě využity 

ke snímkování místa havárie, v rámci vyslání německého týmu civilní ochrany 

(Angermann, Frassl a Lichenstem, 2012, s. 1-6; Factsheet Cyprus Crisis, 2011).

V roce 2011 zažilo Thajsko nebývalé přívaly deště. Srážky během tohoto období 

monzunů nabyly téměř dvojnásobné hodnoty srážek roku předchozího. Při zhoršující 

se situaci se rozhodla thajská vláda využít malé drony pro monitoring vodního toku, 

probíhajících záchranných prací a pro simulaci vývoje povodňové aktivity. Na základě 

získaných dat probíhala evakuace. Drony byly využity po dobu 45 dní a umožnily 

adekvátní reakci na vzniklou humanitární katastrofu. (Murphy, 2014, s. 24, 38; Murphy 

et al., 2016, s. 478; Case Studies, 2016, s. 14).

Mezi květnem a červnem 2012 bylo v Itálii zaznamenáno 246 seismických 

aktivit v rozmezí od 3 do 6,1 síly Richterovy škály, bylo zasaženo okolo 900 000 lidí a
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poničena řada budov, včetně několika kostelů. V rámci obnovy byly využity dva drony 

a dva UGVs projektu NIFTi {Natural Human- Robot Cooperation in Dynamics 

Environments) sponzorovaného Evropskou Unií. Malé drony byly použity ve spolupráci 

s italskými hasiči po dobu čtyř dní v rámci inspekce exteriéru i interiéru dvou kostelů ve 

městě Mirandola, kde nebylo možné z bezpečnostních důvodů a hrozby vzniku 

kolaterálních škod nasadeit pozemní týmy (Murphy, 2014, s. 24,38; Kruijff et al., 2012).

V říjnu roku 2013 zasáhl miliony lidí na Filipínách tajfun Haiyan. Jedním 

z nejpostiženějších měst se stal Talcoban, kde se na 220 000 lidí ocitlo bez domova. 

Problémem pro rychlou humanitární asistenci se ukázala neexistence aktuálních map 

a zhroucená infrastruktura, která znemožňovala přístup k zasažené populaci (BBC 

News, 2013). Soukromé firmy ve spolupráci s neziskovými organizacemi a místními 

vládními orgány využily mikro drony k vytvoření map, kontrole infrastruktury, 

monitoringu a evaluaci škod (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 3,5; Muprhy, 2015, cit. 

Podle Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 14). Nasazené 

drony byly využity k tvorbě 2D a 3D modelů terénu, které měly napomoci 

k vyhodnocení potřeb zasaženého obyvatelstva (Case Studies, 2016, s. 11-12). Jiný tým 

využil dron v rámci analýzy škod oblastní nemocnice, která byla díky poničené 

infrastruktuře nepřístupná. Na základě získaných informací a jejich evaluace byla 

v nemocnici založena stanice lékařské první pomoci. Dron snímkující nemocnici byl 

vybaven také termovizí, které mohla zachytit případné oběti katastrofy, nacházející 

se v jejím okolí. Další týmy využily dronů k mapování neponičené infrastruktury, 

kterou bylo posléze možno využít jako přístupovou (Case Studies, 2016, s. 11; 

Schroeder, 2013). Další z dronů byl využit k monitoringu oblastí vhodných k založení 

táborů pro oběti tajfunu (Case Studies, 2016, s. 11). Za hlavní výhodu užití UAVs 

po tajfunu Haiyan je spatřována rychlost a možnost zacílení pomoci se snížením rizika 

pro operující humanitární aktéry (Santos, 2013; Schroeder, 2013). Také Case Studies 

(2016, s. 2) spatřuje jako výhodu užití dronů na Filipínách fakt, že data jimi získaná 

byla sdílena online. Dostupnost informací posílila kapacity dané komunity.

V roce 2015 byl na Filipínách nasazen dron po 12 hodinách od propuknutí 

požáru v jednom ze slamů Mindanaa. Cílem bylo zaznamenat vzniklé škody, zjistit 

kolik lidí bylo, a nadále mohlo být požárem ohroženo a jakým způsobem měla být 

odkloněna doprava (Case Studies, 2016, s. 12-13).

Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice zasáhlo čínskou provincii 

Sichuan v roce 2013. Krátce po zemětřesení bylo vysláno několik dronů do oblasti
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Lushan, epicentra zemětřesení, ležícím v odlehlé hornaté části země. UAVs byly 

využity pro průzkum, mapování a řízení záchranných prací včetně vyhledávání obětí 

(Murphy, cit. Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 14; Latest 

military technologies help China's quake rescue, 2013). Qi et al. (2016, s. 290) 

poznamenávají, že humanitární pomoc po zemětřesení je velmi náročná, jeden z důvodů 

pro nasazení dronů byl tedy předpoklad, že včasné a přesné určení budov, které byly 

poničeny, zvýší šanci na záchranu přeživších. Qi et al. (2016, s. 290) popisuje využití 

jednoho z dronů Čínské národní tréninkové základny pro hledání a záchranu (China 

National Training Base for Search and Rescue- CNTBSR). CNTBSR v době 

zemětřesení prováděla již dvouroční výzkum nasazení velkých humanitárních dronů. 

Jeden z jejich UAV byl proto poskytnut čínskému záchrannému týmu, který jej využil 

k monitoringu průjezdnosti cest, což umožnilo ušetřit čas, který je během akutní fáze 

pomoci stěžejní. Autority jedné ze zasažených vesnic si posléze vyžádaly 

panoramatický snímek obce, který měl sloužit pro pozdější fázi obnovy (Qi et al., 2016, 

s. 313). Dle Latest military technologies help China's quake rescue (2013) se díky 

satelitům a dronům nasazených po zemětřesení v provincii Sichuan podařilo poskytnout 

efektivní humanitární pomoc.

Během záplav v americkém Coloradu v roce 2013 byl soukromou firmou použit 

malý dron k mapování škod. Firma údajně pilotovala UAVs z důvodu špatného počasí, 

které neumožňovalo let klasických letounů, a nabídla zdarma získané snímky místnímu 

záchrannému centru. Přestože měla firma povolení FAA k pilotování dronů, nařídily 

státní záchranné jednotky ukončit tyto lety (Muprhy, 2015, cit. Podle Drones 

for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 14; Mick, 2013).

CRASAR nasadil jeden mikro dron a dva malé UAVs během sesuvů bahna 

ve Washingtonu v roce 2014 (Murphy, 2015; Muprhy, 2015, cit. Podle Drones for 

Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 14). Během této humanitární 

katastrofy bylo zabito 43 lidí, zničeno 49 domů a došlo k rozvodnění místní řeky, což 

ohrožovalo operující záchranné jednotky. UAVs byly nasazeny za účelem situační 

analýzy. Během této mise došlo k historicky prvnímu povolení FAA užít UAS 

a klasický letoun ve stejný čas v leteckém prostoru USA. První z takto naplánovaných 

letů byl zrušen díky několika faktorům, včetně strachu veřejnosti z narušení soukromí, 

neboť jedna ze zasažených rodin vyjádřila nesouhlas s nasazením dronu z obav 

z pořízení snímků těl obětí katastrofy (Muprhy et al. 2016: 476-488; Case Studies, 2016,
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s. 15). Murphy et al. (2016, s. 477) hodnotí toto nasazení malých UASs během sesuvů 

půdy jako úspěšné, zejména z hlediska cenové a časové výhodnosti.

Na přelomu května a června roku 2014 zasáhly území Bosny a Hercegoviny 

a Srbska nejtěžší deště za posledních 120 let, které způsobily masivní záplavy a sesuvy 

půdy (Assessment Capacities Project, 2014, cit. Podle Balta et al., 2016, s. 35). Skrze 

evropský mechanismus civilní ochrany (The EU Civil Protection Mechanism) nabídlo 

22 unijních států svoji pomoc. Belgická královská vojenská akademie pak do oblasti 

zaslala mikro dron (Balta et al., 2016, s. 35; Gutenbergstr, 2014, s. 86, cit Podle De 

Cubber et al., 2014, s. 1). Záchranné práce byly ztížené nejen díky poničené kritické 

infrastruktuře, výpadkům proudu, ale také díky množství nevybuchlé munice z období 

balkánské války (Assessment Capacities Project, 2014, cit. Podle Balta et al., 2016, 

s. 35). Během této humanitární katastrofy byla technologie UAS využita během dvou 

týdnů pro účel průzkumu, mapování, situační analýzy a lokalizaci výbušnin (Murphy, 

cit. Podle Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 14; De Cubber 

et al., 2014, s. 1, Balta et al., 2016, s. 36). Dron byl využit také pro detekci poškození 

odvodňovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že následná analýza prokázala cizí příčinu 

poškození, byly snímky pořízené UAV použity jako důkazní materiál (Balta et al., 2016, 

s. 36-37). Jako jedna z hlavních výhod nasazení dronů při této humanitární katastrofě 

byla vnímána rychlost (De Cubber et al., 2014, s. 3). Za další výhodu byla považována 

možnost provedení situační analýzy extrémně nebezpečného terénu před nasazením 

záchranářů. Vyzdvihována byla také flexibilita a finanční výhodnost (Balta et al., 2016, 

s. 38-41).

V květnu 2014 došlo k masivním sesuvům půdy a kamení v blízkosti města 

Collbran v Coloradu, kde zemřeli tři muži (Godt, 2015). UAS byl použit geografickým 

ústavem (The Colorado Geological Survey- USGS), místní vládou a americkou lesní 

službou pro průzkum a detailní geografické mapování (Muprhy, 2015, cit. Podle Drones 

for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 14; Godt, 2015). Godt (2015) 

a Miller (cit. Podle Geospation solutions, 2014) vyzdvihují v tomto případě detailnost 

získaných dat, časovou i finanční výhodnost použití UAS.

V srpnu 2014 zasáhlo jihozápadní čínskou oblast Ludian, ležící v provincii 

Yunnan, zemětřesení o síle 6,5 Richterovy škály, které způsobilo následné sesuvy půdy. 

Tato humanitární katastrofa zapříčinila smrt 617 lidí a kolaps 80 900 domů. UAVs 

monitorující oblasti sesuvů byly využity jakožto nástroje sekundární prevence (Cheng
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et at, 2015, s. 750; Murphy, 2015, cit. Podle Drones for Disaster Response and Relief 

Operations, 2015, s. 14).

Tajfun Ruby na Filipínách v roce 2014 a cyklon Ita na Šalamounových 

ostrovech v témže roce jsou dle Meier (2015, s. 57-58) další katastrofy, při nichž bylo 

využito humanitárních dronů. Na Šalamounových ostrovech došlo po cyklonu 

k rozsáhlým dešťům a přívalovým povodním, díky kterým muselo na 9000 lidí opustit 

své domovy. UAVs byly využity k monitoringu nejvíce zasažených oblastí, k určení 

nestabilních míst přehrady, mapování oblastí vhodných pro přesídlení obyvatelstva 

a pro monitoring opuštěného těžebního dolu (Meier, 2015, s. 58; GIS & RS Assistance 

in Solomon Islands, 2014, s. 3). Toto nasazení dronů bylo hodnoceno jako extrémně 

užitečné v rámci mapování, a to i za snížené viditelnosti. GIS & RS Assistance 

in Solomon Islands (2014, s. 3,7,11) vidí jako přínosnou také možnost využití získaných 

map v rámci snižování rizika katastrof, neboť získaná data umožňují přesné stanovení 

místa pro zakládání nových obytných oblastí.

MSF využili drony na Papue Nové Guinee v rámci boje proti tuberkulóze v roce

2014. Úspěch mise byl ohrožen stavem silnic po několika měsících dešťů, kdy nebylo 

možné dostat se k zasažené populaci. MSF využili partnerství s americkou společností 

Mattemet a transportovali pomocí malých UAVs vzorky slin pacientů s podezřením 

na TBC z odlehlých oblastí do hlavní nemocnice, a zpět byly posílány výsledky, 

popřípadě léky. Přestože MSF považují maximální dobu letu a nosnost UAVs 

za limitující, shledali technologii jako potenciálně přínosnou (Innovating to Fight 

Tuberculosis in Papua New Guinea, 2014; Case Studies, 2016, s. 10-11).

Malý humanitární dron projektu Robotics Without Borders získal COA 

pro vzdušný průzkum skládky Bennett v Jižní Karolíně, kde došlo během požáru v roce 

2015 k úniku toxického materiálu včetně azbestu, což ohrožovalo okolní životní 

prostředí. Získaná data byla využita zejména pro stanovení rozsahu škod (Bonggay, 

2015; Murphy, 2015, cit. Podle Drones for Disaster Response and Relief Operations,

2015, s. 14).

Meier (2015, s. 60) popsuje, že humanitární drony byly využité po zemětřesení 

vNepálu v roce 2015 v nebývalém měřítku. Case Studies (2016, s. 9-10) hovoří až 

o 15 týmech využívajících UASs. Dle Meier OCHA oficiálně vyzvala operátory UAVs 

k registraci v rámci systému Humanitarion UAVNetwork, který měl zajistit koordinaci 

jejich aktivit. Díky velkému množství týmů a nedostatku regulačních opatření však 

došlo k omezení počtu letounů nepálskou vládou, která nakonec povolila lety pouze těm
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UASs, které byly pilotovány pro výhradně humanitární účely. Ostatní drony, například 

ty pro účely žurnalistiky, byly zabaveny, v několika případech došlo také k uvěznění 

pilotů. UASs byly v Nepálu využity zejména k analýze rozsahu škod a monitoringu 

vysídlené populace. Dle Case Studies (2016, s. 10) jeden z týmů spolupracoval 

se speciálními záchrannými jednotkami při snaze alokovat ztracenou helikoptéru, která 

havarovala v horách. Meier (2015, s. 60) a Case Studies (2016) poznamenávají, 

že některé operační týmy spolupracovaly výhradně s nepálskými záchrannými 

jednotkami, nikoli však s humanitárními organizacemi. Dle Spencer (2015) místní 

komunity vyjádřily nesouhlas s užíváním dronů, neboť řada UAVs byla nad oblastmi 

pilotována opakovaně bez jejich souhlasu, nebo jasně stanoveného mandátu.

Díky cyklonu Pam, který udeřil na ostrovním státě Vanuatu v Indickém oceáně 

v roce 2015, bylo přes 65 000 lidí nuceno opustit své domovy. 80% rurálního 

obyvatelstva pocítilo vliv této přírodní katastrofy, neboť jejich úroda byla zničena 

(Esler, 2015, s. ix). Světová banka aktivovala Humanitarian UAV Network, několik 

týmů pak provedlo pomocí UASs analýzu škod postižených oblastí, včetně monitoringu 

poničených přístřeší a zaplavených oblastí (Larrauri a Meier, 2015, s. 22). Získaná data 

byla porovnána s daty před katastrofou a byla využita jak v rámci okamžité reakce, tak 

pro účely následné prevence (Esler, 2015, s. 36; Case Studies, 2016, s. 16).

Dva mikro drony byly využity Světovou bankou ve spolupráci s Drone 

Adventures v rámci snižování rizika katastrof v Tanzanii v roce 2015. UASs byly 

využity k pořízení snímků s vysokým rozlišením záplavových oblastí hlavní města Dar 

es Salaam, které sloužily k vytvoření záplavových modelů. Součástí projektu bylo také 

zapojení místní komunity do přípravy informačního videa o důležitosti plánování 

výstavby města. Data získaná pomocí dronů byla zveřejněna, takže k nim měla přístup 

jak místní populace, tak řada humanitárních aktérů působících v oblasti (Case Studies, 

2016, s. 13-14; Soesilo, 2016).

V roce 2015 byly drony využity MSF ve Středozemním moři (Humanitarian 

UAV Code of Conduct & Guidelines, 2016, s. 9). Hofman a Whittall (2015) hovoří 

o tom, že MSF začali být jako první mezinárodní nezisková organizace spojováni 

s válečnými drony právě díky těmto misím, kdy MSF poskytovali asistenci lidem 

plujícím do Evropy a kde zároveň probíhaly vojenské operace proti pašerákům. Hofman 

a Whittall dodávají, že přestože může být technologie UAVs velmi užitečná, stejně tak 

může humanitárním organizacím uškodit.
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Schroeder a Meirer (2016, s. 24) popisují užití UAVs MSF a WHO v rámci 

dodávání malých zdravotnických balíků na Papui Nové Guinei a v Bhútánu v roce 2015. 

WHO spatřuje potenciál dronů v hornatém Bhútánu zejména ve vytvoření sítě UAVs, 

které spojí nemocnice s lidmi žijícími v odlehlých rurálních oblastech (Meier, 2014).

Schroeder a Meirer (2016, s. 24) popisují užití UAVs UNICEFem v rámci 

dodávek zdravotnického materiálu v roce 2016 na Malawi.

V dubnu a květnu 2016 byl UASs využity k monitoringu dvou povodní v Texasu 

a simulace jejich vývoje, což umožnilo následné plánování nové výstavby. Podle 

(Muprhy, 2016) se takto využité drony staly u veřejnosti populární.

Ve stejném roce Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture 

Organization o f the United Nations- FAO) ve spolupráci s filipínskou vládou začala 

projekt zacílený na monitoring klimatických změn, které do velké míry ovlivňují místní 

farmáře. S pomocí dvou dronů probíhá monitoring zemědělských ploch a na základě 

získaných informací je přizpůsobený plán prevence degradace půdy (Drones help 

farmers in the Philippines prepare for climate disasters, 2016).

Jak již bylo řečeno, přesný počet misí, při nichž byly nasazeny drony není přesně 

znám.13 Murphy (2015) upozorňuje na fakt, že federální, státní ani lokální záchranné 

týmy většinou drony nevlastní nebo běžně nepoužívají. Jeden z důvodů je nedostatek 

procedurálních mechanismů nutných kjejich užití. Je možné předpokládat, že právě 

nedostatečná legislativa znesnadňující vymezení se k etickým otázkám spojených 

s užitím dronů, je jedním z důvodů proč ani většina humanitárních aktérů UAVs 

nevlastní. Více než kdy předtím klade rozvoj technologií značné etické otázky jak 

pro každého z nás, tak pro národy, organizace i humanitu jako takovou. Soesilo 

a Sandvik (2016, s. 3) pak popisují humanitární drony jako vysoce kontroverzní prvek 

inovace humanitární pomoci.

Jak NATO, tak EU využívá drony také v rámci mírových misí. V roce 2006 poskytla EU misi OSN 
v Demokratické republice Kongo čtyři belgické UAVs (Gegout, 2009, s. 406-407). V roce 2008 byly 
drony v rámci mise OSN použity v Čadu (Bono, 2011, s. 37). V roce 2011 byly poprvé v historii využity 
ozbrojené drony pro humanitární účely v Libyi (Sandvik a Lohne, 2014, s. 154). V roce 2013 schválila 
Rada bezpečnosti OSN další užití UAVs v rámci mise MONUSCO v Demokratické republice Kongo, což 
rozpoutalo širší debatu o zapojení dronů do misí OSN (Karlsrud a Rosen, 2013, s. 1). Humanitární drony 
byly využity v rámci ochrany civilistů, pro průzkum a sběr dat, včetně monitoringu embarga na dodávky 
zbraní a pohybu ozbrojených skupin (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 3,13; UN launches unmanned 
surveillance aircraft to better protect civilians in vast DR Congo, 2013).
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6. Etická dilemata humanitárních dronů

Přestože existuje několik Etických kodexů, které se zabývají problematikou 

využívání dronů v rámci humanitárního prostoru, bude se tato kapitola primárně 

věnovat etickým dilematům humanitárních dronů v kontextu principů Etického kodexu 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Významná americká zájmová skupina spojená s drony AUVSI (Association 

for Unmanned Vehicle Systems International) vydala v roce 2012 vlastní Etický kodex 

pro veřejné a civilní užití dronů s důrazem na bezpečnost letů, profesionalitu 

a respekt k relevantním právním rámcům. V rámci sekce týkající se bezpečnosti 

je kladen důraz na minimalizaci kolaterálních škod, trénink pilotů, dodržování 

relevantních právních rámců a provedení situační analýzy umožňující určit vhodnost 

nasazení UAV. Část pojednávající o profesionalismu spojeném s pilotováním UAVs 

opět odkazuje na relevantní právní rámce. Zdůrazňuje na potřeby orientovaný přístup 

a nutnost kooperace se zainteresovanými aktéry. Respekt zmiňovaný v poslední části 

kodexu se vztahuje zejména k pravidlům operování ve vzdušném prostoru, soukromí 

a otázkám veřejnosti praměnících z nasazování UAVs. Dle tohoto etického kodexu, 

který je určen výrobcům a uživatelům UAVs, je nezbytné zajistit bezpečnost misí 

zejména minimalizací rizik a budováním důvěry v novou technologii (Sandvik, 2013, 

s. 147; Code of Conduct: Unmanned Aircraft System Operations Industry “Code 

of Conduct”, 2012).

Také CRASAR v rámci programu Robotics Without Borders sepsal etické směrnice 

pro užití humanitárních dronů. CRASAR doporučuje aktérům operujícím UAVs 

vyhnout se snaze být mezi prvními zasahujícími bez udělení mandátu, nenavazovat 

kontakt se sekundárními oběťmi katastrof, neočekávat finanční náhradu bez sepsání 

smlouvy, nezapojovat média, dodržovat hierarchii řízení a řídit se pravidly publikační 

činnosti (Murphy, 2014, s. 193-194).

Humanitarian UAV Network- UAViators roku 2014 začala pracovat na vytvoření 

Etického kodexu humanitárních UAVs a pokynů pro jejich užití v humanitárních 

operacích a při rozvojové činnosti (Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines). 

Na procesu vzniku dokumentu se podílely agencie OSN, IFRC, nezávislí experti, 

výzkumné ústavy a univerzity, operátoři UAVs, donoři a další relevantní aktéři. 

Za iniciativou stojí přesvědčení o možném přínosu UAVs pro humanitární účely, bude- 

li technologie využita zodpovědným způsobem zohledňujícím etické parametry.
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Momentální podoba dokumentu se sestává ze samotného etického kodexu, pravidel 

týkajících se datové etiky, zapojování komunit, efektivního partnerství a citlivosti 

zásahů v konfliktních oblastech. V textuje explicitně zmíněna důležitost nasazení UASs 

pro čistě humanitární účely při dodržování principů humanity, neutrality, nestrannosti, 

nezávislosti a zachování principu „Do No Harm “ (Humanitarian UAV Code of Conduct 

& Guidelines, 2015).

Třináct bodů Etického kodexu humanitárních UAVs zdůrazňuje to, že výhody užití 

UAVs by měly jednoznačně převážit rizika jejich nasazení. Měla by být zachována 

profesionalita a jasný humanitární mandát misí, které by měly být založeny 

na vyhodnocení potřeb a míry zranitelnosti při současném zachování rovnosti. Mise by 

neměly být ovlivněné politickými či ekonomickými zájmy. Měly by být v souladu 

s mezinárodním právem i právem konkrétních států a v případě absence lokálního 

práva, by měly být mise schváleny místními autoritami. Zapojení komunit, 

zodpovědnost a budování důvěry jsou dalšími nepostradatelnými prvky kodexu, který 

klade důraz také na koordinaci a kooperaci, které mají zajistit efektivnost a 

komplementámost s klasickými prostředky a typy humanitární pomoci. Humanitarian 

UAV Network taktéž doporučuje, aby se humanitární pomoc poskytována v oblastech 

ozbrojených konfliktů řídila speciálními pravidly. V kodexu je zmíněna důležitost 

ochrany dat, rozvoj partnerství, transparentnost, význam procesu učení a evaluace 

(Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, 2015).

Část textu týkající se datové etiky obsahuje osm bodů zaměřujících se na způsob 

sběru a analýzu dat nediskriminačním způsobem s předem stanoveným účelem využití. 

Zdůrazněna je také nutnost ověřování získaných dat. První bod této části textu pak 

hovoří o informovaném souhlasu, který by měl být získán, pokud to daná situace 

umožní. Další body se týkají managementu dat, jejich sdílení a ochrany (Humanitarian 

UAV Code of Conduct & Guidelines, 2015).

Následující část dokumentu pojednává o zapojení místních komunit, které by mělo 

být nedílnou součástí misí. V rámci osmi bodů se zde hovoří o kulturně citlivém 

přístupu a snaze o zacílení misí na nej zranitelnější skupiny, kooperaci s místními 

autoritami a týmy pracujícími s UASs. Nutnost demonstrace technologie, plánování letů 

se zapojením místních komunit, práce s jejich očekáváními a vytvoření mechanismů pro 

poskytování zpětné vazby, jsou dalšími zdůrazňovanými aspekty. Dále je zde zmíněna 

nezbytnost dodržování bezpečnostních předpisů a citlivost při sdílení informací 

(Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, 2015).
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Předposlední část textu se týká efektivního partnerství s donory a operátory UASs 

a nutnosti komplexního porozumění dané humanitární situace, minimalizace duplikace 

letů, preciznosti při uzavírání smluv a připravenosti na odmítnutí misí se zapojením 

UASs (Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, 2015).

Poslední část dokumentu se týká pilotování UAVs v konfliktních oblastech, klade 

důraz na ochranu lidí a zmírňování jejich utrpení. Je zde upozorňováno na specifické 

požadavky nasazování UAVs v situacích, kdy byly drony užity v rámci vojenských 

operací. Tato opatření se pak mají například týkat ochrany a uchovávání informací, o 

něž mohou konfliktní strany usilovat. Je také doporučeno vytvoření strategií pro případ 

úniku citlivých dat. Další body hovoří o nutnosti bezpečnostního výcviku operátorů a o 

zapojení všech ozbrojených stran konfliktu i místních komunit do diskuzí o možnosti 

využití humanitárních donů. Je zde kladen důraz na analýzu rizik pro operátory dronů i 

místní komunitu. Poslední bod kodexu pak zdůrazňuje nutnost dodržování specifických 

zásad v situacích komplexních krizí {Guidelines on the Use o f Military and Civil 

Defence Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in Complex 

Emergencies- MCDA Guidelines) (Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, 

2015).

Návrh toho etického kodexu byl představen během Světového humanitárního 

summitu v roce 2015 (World humanitarian Summit: Humanitarian UAV Codeof 

Conduct & Guidelines Live online consultation, 2015, s. 1-10). Jednou z otázek 

položených běhen diskuze byla ta, zda je etický kodex zaměřený na užití UAVs nutný 

vzhledem k existenci Etického Kodexu Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ravier 

na tuto otázku reagovala prohlášením, že se jedná o dva propojující se dokumenty, 

přičemž Etický kodex humanitárních UAVs je krátší a konkrétněji zacílený. Také 

Lynch, Kaiser, Fitzsimmons, Brogan a Meirech se shodují na tom, že nový kodex 

zaměřený na UAVs má přidanou hodnotu. Tu pak vnímají zejména s tím ohledem, 

že v rámci technologizace humanitárního prostoru, do něj proniká řada aktérů, kteří 

spolu tradičně nespolupracovali a kteří nemusí být obeznámeni se základními 

humanitárními principy zakotvenými v Etickém kodexu Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce. Etický kodex humanitárních UAVs má představovat pomyslný most pro 

spolupráci těchto aktérů (World humanitarian Summit: Humanitarian UAV Codeof 

Conduct & Guidelines Live online consultation, 2015, s. 8-9).

Vzhledem k neukončenému procesu tvorby Etického kodexu humanitárních UAVs, 

jeho neukotvenosti, omezenému rozsahu a faktu, že vychází z Etického kodexu
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Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který se zaměřuje na etická dilemata 

klasických humanitárních aktérů, bych ráda v této práci pracovala primárně s druhým 

jmenovaným dokumentem, který je uznáván širokou humanitární komunitou.

6.1 Humanitární imperativ a princip „Do No Harm”

„Humanitární potřeby mají vždy prioritu. “ „Právo dostat humanitární pomoc 

a nabídnout ji, je  základním principem, který by měl být dostupný všem lidem na celém 

světě. Jako členové mezinárodního společenství jsme si vědomi své povinnosti 

poskytnout humanitární pomoc, kdekoli je  potřeba. Při realizaci této povinnosti 

je  pro nás klíčový volný přístup k zasažené populaci. Základní motivací naší pomoci 

při krizové události je  zmírnit útrapy těch lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi jejími 

negativními dopady.,, (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster 

Response, 2004. s. 270)

První princip Etického kodexu Červeného kříže a Červeného půlměsíce zdůrazňující 

apolitický charakter humanitární pomoci, je založen na povinnostním, charitativně 

filantropickém přístupu zaměřeném na jedince (Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Disaster Response, 2004, s. 270; Princová, 2011, s. 58-59). Přestože se dle 

některých autorů může striktní dodržování povinnosti poskytnout humanitární pomoc, 

a tedy dodržování humanitárního imperativu za všech okolností stát „slepým 

fundamentalismem“ (Hilhorst 2004, cit. Podle Princová, 2011, s. 59), či „humanitární 

obsesí“ (Slim, 2008, cit. Podle Princová, 2011, s. 59), mohou být humanitární 

organizace, které nevyužijí UAVs nařčeny z odmítnutí nej efektivnějších prostředků 

k poskytnutí pomoci, a tedy de facto z odmítnutí záchrany lidských životů (World 

Humanitarian Data and Trends 2014, 2014, s. 12,14). Z tohoto úhlu pohledu je tedy 

nasazení humanitárních dronů v souladu s humanitárním imperativem. „Povinnost 

poskytnout humanitární pomoc, kdekoli je  potřeba, “ může vybízet k užití humanitárních 

dronů v jakékoli situaci, bez ohledu na to, o jaký typ katastrofy se jedná, což může být 

v přímém rozporu s principem „Do No Harm,“ zejména v oblastech konfliktů 

a komplexních krizí. Lze se domnívat, že názor OCHA vyjádřený v roce 2014, 

že „humanitární drony by měly být využívány zejména při přírodních katastrofách 

a během akutní fáze pomoci“ (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 2), odráží uvědomění 

si možných rizik při nasazení humanitárních dronů bez ohledu na kontext dané krizové 

situace.
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Názor humanitárních aktérů na využívání humanitárních UAVs se postupem času 

mění k větší akceptaci. Keiser například poznamenává, že zájem využít humanitární 

drony v konfliktních oblastech je ve skutečnosti větší než zájem o jejich nasazení 

při přírodních katastrofách (World humanitarian Summit: Humanitarian UAV Codeof 

Conduct & Guidelines Live online consultation, 2015, s. 6). V roce 2016 Soesilo 

a Sandvik provedli online výzkum mezi 194 respondenty z 61 zemí. Tito respondenti 

byli zástupci NGOs, donorů, UN, vlád a další relevantní aktéři. Zhruba 51% 

respondentů nikdy drony nevyužila, ani nevyhledávala informace o způsobu jejich užití. 

I přesto 67% respondentů souhlasilo s tvrzením, že drony mají značný humanitární 

potenciál, 60% dotazovaných vnímalo roli humanitárních dronů kladně a 42% 

souhlasilo s tvrzením, že drony by měly být standardní součástí humanitárních misí 

(Soesilo a Sandvik, 2016, s. 9,11). Z výzkumu také vyplynulo, že s mírou vlastní 

zkušenosti a informovanosti se snižuje nedůvěra v humanitární drony, 70% 

dotazovaných souhlasilo s tím, že humanitární aktéři potřebují získat větší zkušenosti 

v nasazování UAVs (Soesilo a Sandvik, 2016, s. 9,11).

První princip Etického kodexu je pro porozumění a aplikaci humanitární pomoci 

zásadní. V praxi však existuje mnoho faktorů znesnadňujících jeho dodržování. Může 

být například velmi obtížné získat přístup k zasažené populaci (Hilhorst, 2004, s. 14). 

Zastánci humanitárních dronů popisují jako jednu ze základních výhod této technologie 

právě usnadnění přístupu k obětem katastrof (Soesilo a Sandvik, 2016, s. 3). První 

hodiny po vzniku humanitární katastrofy jsou kritické pro záchranu životů (Santos, 

2013). Průzkum, mapování terénu a situační analýza jsou proto pro účely rychlé 

humanitární operace nezbytné, neboť špatné vyhodnocení situace může humanitární 

činnost zpomalit a ohrozit jak přeživší, tak samotné humanitární aktéry (Santos, 2013). 

V tomto ohledu Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 5) i Soesilo a Sandvik (2016, s. 8) 

poznamenávají, že jedním z nejznámějších a nej častějších způsobů využití dronů 

je právě sběr dat a mapování, což potvrzuje také výčet výše popsaný misí s nasazením 

UAVs.

Drony existují v mnoha variantách a velikostech, což zvyšuje variabilitu jejich 

nasazení. Pro otevřená prostranství v rámci přírodních katastrof typu záplav 

či zemětřesení, mohou být nasazeny UAVs s pevnými křídly. Menší UAVs s rotačními 

křídly je možné naopak nasadit v urbánních oblastech, s řadou terénních překážek. 

Mikro drony pak mohou být užity v rámci interiérů (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s.
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4-7; Skrzypietz, 2012, s. 6-7, 10; Drones for Disaster Response and Relief Operations, 

2015, s. 4- 25, 54; Murphy, 2014, s. 15-18).

Drones for Disaster Response and Relief Operations (2015, s. 6) vyzdvihuje také 

schopnost UAVs získat snímky z netradičních úhlů, což klasické letouny neumožňují. 

Drony mohou nést různé senzory od fotoaparátů a kamer, přes termovize, plynové 

senzory, po dozimetry a radary (Skrzypietz, 2012, s. 11; Ackerman, 2011, cit. Podle 

Adams s Friedland, 2011, s. 3; Drones for Disaster Response and Relief Operations, 

2015. s. 37-40). U řady modelů UASs je také možná výměna těchto senzorů, což opět 

rozšiřuje variabilitu informací, které je možné získat (Skrzypietz, 2012, s. 10). Podle 

Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 5) je výhodou dat získaných drony jejich přesnost 

a detailnost, což potvrzují i další autoři (Schroeder a Meier 2016, s. 23; Drones 

for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 4; Adams a Friedland, 2011, s. 1; 

Muprhy 2015, online Skrzypetz, 2012, s. 13). Právě včasné a detailní informace jsou 

stěžejní pro poskytnutí efektivní humanitární pomoci zacílené na ty nejzranitelnější 

skupiny (Skrzypietz, 2012, s. 10). Přesnost informací získaných v těžko přístupném 

terénu prostřednictvím UAVs byla oceněna například v rámci misí IOM na Haity 

(Lessard-Fontaine, Alschner a Soesilo 2016b; Data Management Unit - Geospatial 

Information, 2012) nebo po hurikánu Katrina v roce 2005 (Muprhy, 2015). V tomto 

ohledu lze konstatovat, že humanitární drony představují výhodu v rámci přístupu 

k zasažené populaci.

Jak již bylo řečeno, rychlost při získávání informací hraje zásadní roli, zejména při 

akutní fázi pomoci. 71% respondentů výzkumu Soesilo a Sandvik (2016, s. 11) souhlasí 

s tvrzením, že drony mohou významně přispět k urychlení a kvalitě zacílení pomoci. 

UAVs mají potenciál urychlit fázi průzkumu, neboť klasický průzkum potřeb 

prováděných přímo v terénu může být nebezpečný, časově velmi náročný a může 

během něj docházet ke zkreslení informací (Meier, 2015, s. 57-60; De Cubber et al., 

2014, s. 3). Schopnost navigace a orientace v nestálém, nepředvídatelném prostředí 

a za extrémních podmínek, tedy plnění tak zvaných 3D misí {dirty, dull, dangerous), 

je proto považováno za značnou výhodu UAVs (Irvine, 2012). Jeden UAV také může 

poskytnout informace celé řadě aktérů. Drony mohou přenášet operátorům obraz 

v reálném čase i za zvýšené oblačnosti (Meier, 2015, s. 57-63; Murphy et al., 2008, 

s. 164-180). Ancavil (2015, cit. Podle Lessard-Fontaine, Alschner a Soesilo, 2016b) 

upozorňuje také na tu výhodu, že pro stažení snímků získaných drony není nutné 

internetové připojení, čímž se opět zvyšuje rychlost získání kriticky důležitých
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informací. Urychlení humanitární asistence díky nasazení dronů bylo vyzdvihována 

například v rámci mise na Filipínách po tajfunu Haiyan (Santos, 2013), nebo 

po zemětřesení v čínské provincii Sichuan v roce 2013.

UAVs mohou složit také jako nástroje dočasné infrastruktury, doručovat zboží, 

vodu, vysílačky, zprostředkovat Wi-Fi nebo mobilní síť (Skrzypietz, 2012, s. 12; 

Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 20; Gelsdorf and 

Strohmeyer, 2014, s. 8). OCHA spatřuje největší potenciál UAVs právě v doručování 

malých dodávek zdravotnického materiálu do odlehlých nebo izolovaných oblastí 

(Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 2, 8). Také Chow (2012a) vidí potenciál dronů 

v rámci pravidelného poskytování retrovirotik, či pro doručování léků do epidemických 

oblastí. Díky rychlosti dronů se také může předejít znehodnocení léků při extrémních 

teplotách. Sandvik a Lohne (2014, s. 157) však považují představu dronů jako ideálních 

logistických nástrojů k doručení humanitární pomoci za zcela utopickou. V současné 

době není jasné, do jaké míry je nasazení UAVs v rámci logistiky humanitárních 

operací výhodné a efektivní, probíhá však řada výzkumů. Drony jako nástroj dočasné 

infrastruktury testují například WHO, UNICEF a MSF (Schroeder a Meier, 2016, s. 24).

První princip Etického kodexu je založen na povinnosti poskytnout humanitární 

pomoc, volném přístupu k zasažené populaci a snaze o zmírnění útrap nejzranitelnějších 

skupin. I přestože podle Sandvik a Lohne (2014, s. 153) potenciální přínosy v zacílení 

humanitární pomoci při zapojení UAVs musí být podrobeny přesné analýze, shoduje 

se většina autorů na tom, že humanitární drony jsou, a do budoucna mohou být 

přínosem zejména pro účely detailního průzkumu, mapovaní a situační analýzy, které 

jsou nezbytné v rámci okamžité odpovědi na vzniklou humanitární katastrofu 

(Mosterman et al., 2014, s. 262; Murphy et al., 2008, s. 164-180; Lessard-Fontaine, 

Alschner a Soesilo, 2016a; Santos, 2013). UAVs sice nejsou vytvářeny pro konkrétní 

typ katastrofy, jejich variabilita však umožňuje nasazení v celé řadě situací, během 

různých typů katastrof a všech fází humanitární pomoci (Kruijff et al., 2012; Murphy, 

2015; Baiochci et al. 2013: 21; Murphy, 2014, s. 18). Využívání UAVs je tedy 

v souladu s humanitárním imperativem, je však nezbytné mít na paměti, že při nasazení 

dronů může dojít k porušení principu ,,Do No Harm“, který sice není explicitně 

vyjádřen přímo v Etickém kodexu, je však jedním ze zastřešujících principů Projektu 

Sphere. K porušení tohoto principu může dojít zejména v konfliktních oblastech, nebo 

v případech komplexních krizí. Přestože nelze vždy zcela přesně vyhodnotit všechna 

rizika a dopady humanitární činnosti, a ve většině případů budou roboti využiti
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inovativnímu způsoby (Murphy, 2014, s. 59), je nezbytné vypracování určujících 

kritérií, která napomohou organizacím určit, zdaje v dané situaci vhodné drony využít, 

či nikoli. Dle Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 14) bude humanitárním organizacím 

stále ve větší míře předkládána možnost využívání UAVs, jejich jednoznačné vymezení 

kdané problematice je tudíž nevyhnutelné. Schroeder a Meier (2016, s. 25) v tomto 

ohledu navrhuje humanitární komunitě vytvoření mezinárodního etického kodexu 

pro nasazování robotů, což je v souladu se snahou o finalizaci Etického kodexu 

humanitárních UAVs. Lze tedy konstatovat, že zapojení UAVs do humanitárních 

operací při současném dodržování principu „Do No Harm podpoří základní 

humanitární princip práva dostat a nabídnout humanitární pomoc, na kterém je první 

bod Etického kodexu založen, neboť dojde k usnadnění přístup k zasažené populaci.

6.2 Nediskriminace

„Pomoc je  poskytována bez ohledu na rasu, náboženství, nebo národnost příjemců 

a bez jakéhokoli negativního rozlišování. Priority pomoci jsou stanovovány pouze 

na základě potřeb.“ „Kdykoli je  to možné, vycházíme při poskytování pomoci 

z podrobného vyhodnocené potřeb obětí krizové události a z lokálních zdrojů, které je  

k naplnění těchto potřeb možné využít“ (Humanitarian Charter and Minimum Standards 

in Disaster Response, 2004. s. 270). Druhý princip Etického kodexu zdůrazňuje také 

úlohu žen v komunitách, nestrannost a právo na obdržení humanitární pomoci.

Jak již bylo popsáno v rámci prvního bodu Etického kodexu, drony v rámci 

humanitární pomoci mohou poskytnout data pro komplexní analýzu potřeb obětí 

krizové události, která je klíčová pro poskytnutí adekvátní a včasné profesionální 

pomoci. V tomto ohledu není rozšíření humanitárních UAVs v rozporu s Etickým 

kodexem. V rámci druhého bodu Etického kodexu je však kladen důraz na doručení 

pomoci na základě stanovených potřeb bez negativního rozlišování, s využíváním 

místních zdrojů a za současného posilování role žen v komunitách.

Řada autorů se domnívá, že právě díky komplexní analýze provedené za pomoci 

UAVs, lze zajistit zacílení pomoci (Santos, 2013). Zacílená pomoc však ještě nutně 

nemusí být spravedlivou a nediskriminační. Chow (2012a) uvádí, že díky schopnosti 

dronů doručit humanitární pomoc a možnosti přenášet videa v reálném čase, může dojít 

okamžitě k ověření toho, zda byla asistence skutečně doručena konkrétnímu člověku. 

Chow se však již nezmiňuje o případném postupu či výhodách dronů, dojde-li například 

ke zjištění, že poskytnutá pomoc byla odcizena nebo zabavena. K odepření přístupu
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k humanitární asistenci také může dojít až s odstupem času. Sphere Project (2004, s. 80) 

v této souvislosti upozorňuje na genderové nerovnosti v rámci různých společenství, 

které jsou součástí místních kultur. Sandvik a Lohne (2014, s. 153-154) uvádí, 

že terminologie vyzdvihující chirurgickou přesnost a zacílení pomocí dronů se 

z vojenské sféry přenesla do sféry humanitární a současně dodává, že bez fyzické 

přítomnosti v terénu není bezchybné zacílení pomoci možné.

Humanitární katastrofy jsou události velmi náročné na psychiku jak zasažených lidí, 

tak zasahujících. Není jasné, do jaké míry může psychologický tlak ovlivnit 

rozhodování pilotů dronů při humanitárních katastrofách (Sandvik, 2013, s. 135-161). 

Gregory (2011, s. 7-8) popisuje určitou změnu vnímání reality zprostředkované pomocí 

UAVs, které zachycují jen její určité aspekty. Virtuální mise mohou vzbuzovat 

v operátorech pocit nadřazenosti a svobody ve stanovení toho, co si lidé zasažení 

katastrofou zaslouží (Gregory, 2011, s. 7-8). V tomto ohledu je zajímavá poznámka 

Princové (2011, s. 125-126), která hovoří o pocitu nadřazenosti a patemalistickém 

chování humanitárních pracovníků a organizací bez ohledu na využívání moderních 

technologií. Dle Sandvik a Lohne (2014, s. 155-156) může docházet k dehumanizaci 

a vzniku fyzické a psychologické vzdálenosti mezi příjemcem a poskytovatelem 

humanitární asistence při využívání UASs. Obavy z vytvoření propasti mezi 

poskytovateli a příjemci humanitární pomoci vyjádřili také respondenti výzkumu 

Soesilo a Sandvik (2016, s. 3).

Dle kritiků dochází k deprofesionalizaci pomoci také díky tomu, že se na 

humanitárních operacích ve stále větší míře podílí aktéři soukromé sféry, kteří nejsou 

vázáni etickými principy (Vinck, 2013, s. 15). Currion zastává názor, že význam 

klasických humanitárních aktérů se neustále zmenšuje (Hardman, 2013, s. 63). OCHA 

popisuje tento trend jako decentralizaci moci (Vinck, 2013, s. 162-193).

I přestože dochází kproliferaci humanitárních aktérů, je z vyjmenovaných misí 

a z popsané kooperace při sepisování Etického kodexu humanitárních UAVs možné 

odvodit, že řada nových aktérů se snaží o spolupráci s aktéry klasickými, což může být 

jistě odvozeno snahou výrobců dronů proniknout na nové trhy (Sandvik a Lohne, 2014, 

s. 15). Humanitární systém je však nadále řízen a koordinován několika málo 

organizacemi (Harvey et al., 2012, s. 27), není proto pravděpodobné, že noví 

humanitární aktéři operující UAVs budou poskytovat humanitární pomoc samostatně, 

bez spolupráce s klasickými aktéry humanitárního prostoru a že dojde k naprosté 

deprofesionalizaci oboru. Murphy (2014, s. 4-15) také poznamenává, že roboti nemají
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nahradit lidský potenciál, spíše jej doplnit. Stejně tak Sandvik (2013, s. 134-161) 

zdůrazňují, že data získaná prostřednictvím dronů nemají sama o sobě dostatečnou 

výpovědní hodnotu, a musí být proto doplněna o informace vycházející z lokálního 

kontextu, který je stěžejní pro poskytnutí adekvátní humanitární asistence. Chow 

(2012a) například uvádí, že díky informacím získaným pomocí UAVs mohou terénní 

pracovníci snadněji a lépe interagovat se zasaženými komunitami a zjistit tak jejich 

skutečné potřeby. Taková praxe je popisována například při nasazení UAVs 

po povodních v Bosně a Hercegovině, kdy situační analýza pomohla urychlit postup 

terénních pracovníků a zajistit jejich bezpečnost v extrémně nebezpečném prostředí 

(De Cubber et al., 2014, s. 3; Balta et al., 2016, s. 38).

Vzhledem k neexistenci kompletní a konzistentní databáze misí, včetně nedostatku 

přesných informací o užitých dronech, jejich vlastnících a pilotech, není možné v rámci 

této práce určit současnou míru participace místních komunit a rozsah využívání 

lokálních zdrojů při humanitárních misích s nasazením UAVs. Díky narůstajícímu počtu 

zemí vlastnících UAVs, a to i v oblastech globálního Jihu a proliferaci malých dronů, 

jejichž cena je poměrně nízká, je však možné předpokládat potenciální navyšování 

kapacit místních komunit využitelných v rámci těchto misí (GAO, 2012, s. 9-10). 

Vzhledem k inovátivností technologie bude k zapojování místních zdrojů docházet 

pravděpodobně postupně a zejména v rámci rozvojové asistence, která nepodléhá 

časovému tlaku. Whipkey a Verity (2015, s. 10) v této souvislosti upozorňují na fakt, 

že oblasti, které jsou zpravidla nejvíce náchylné k různým typům katastrof, jsou 

zpravidla místy nejvíce marginalizovanými, což může komplikovat a zpomalovat 

participativní proces.

V rámci druhého bodu etického kodexu je akcentována úloha žen v komunitách. 

V žádném zdroji jsem nenalezla informace o možnostech podpory role žen v souvislosti 

s humanitárními drony. Je možné přijmout předpoklad, že díky dronům dojde 

k poskytování humanitární pomoci zacílenějším způsobem, nelze však tvrdit, že tímto 

způsobem dojde k přímému posilování role žen v komunitách.

Dodržování druhého principu Etického kodexu, se opět odvíjí od přístupu 

k informacím. Detailní data získaná pomocí UAVs mohou tedy napomoci k zacílení 

humanitární pomoci. Vzhledem k tomu, že cílem humanitární technologizace není 

nahrazení klasických aktérů humanitární pomoci, bude nadále poskytování asistence bez 

jakéhokoli negativního rozlišování odviset právě od jejich profesionality. V tomto 

ohledu je role klasických humanitárních aktérů stěžejní. S růstem počtu nových aktérů
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pohybujících se v humanitárním prostoru přirozeně narůstá riziko deprofesionalizace, 

není však nutné předpokládat, že klasičtí humanitární aktéři ze systému vymizí, nebo že 

budou odsunuti na jeho okraj. Kooperace, koordinace, prosazování a dodržování 

základních principů humanitární pomoci a etických zásad mezi stávajícími a novými 

aktéry je tedy klíčovým aspektem pro zachování profesionality oboru, která se odvíjí od 

schopnosti doručování humanitární asistence bez jakékoli formy negativního 

rozlišování. Míru současného využívání lokálních zdrojů v rámci humanitárních misí za 

použití UAVs nebylo možné v rámci této práce stanovit. Podle Hilhorst (2004, s. 21) 

převládá tendence humanitárních aktérů využívat spíše vlastních kapacit, než těch 

lokálních, a to zejména v prvních fázích humanitární pomoci. Také Princová (2011, s. 

64, 125-126) poznamenává, že participace lokální komunity je během akutní fáze 

katastrofy často odsouvána do pozadí, tato autorka dokonce hovoří o formálních 

nabídkách, které ovšem ke skutečnému zapojení místní komunity nevedou, neboť jsou 

si profesionální humanitární pracovníci vědomi důležitosti včasné pomoci 

bezprostředně po katastrofě. Vytvoření partnerství je dle této autorky u složitějších 

projektů velmi obtížné. Někteří autoři pak považují za základní limity zavádění nových 

technologií právě jejich komplikovanost a náročnost obsluhy (Olafsson, 2013, s. 103- 

129; Sandvik a Lohne, 2013, s. 147). Zde je ovšem nutné mít na paměti variabilitu 

dronů a poměrně snadný způsob manipulace a politování mikro a malých UAVs. 

Přestože zapojení humanitárních dronů do humanitárních operací představuje značnou 

výzvu a že je v této oblasti nutný další výzkum, lze předpokládat, že s postupným 

rozšířením UAVs poroste i možnost využití lokálních zdrojů a kapacit, a to zejména 

v rámci rozvojové spolupráce, která je dlouhodobější, a proto vhodnější k participaci. 

Podobnou praxi popisuje například Alschner, Lessard-Fontaine a Soesilo (2016), který 

hovoří o tréninku zaměstnanců IOM Haity v pilotování UAVs. Žádný z dostupných 

zdrojů nepopisuje možnosti, jakými by humanitární drony mohly přispět k posilování 

role žen v komunitách.

Lze tedy shrnout, že pro posouzení toho, jaké přínosy, nebo rizika může rozšíření 

humanitárních dronů přinést v rámci druhého bodu Etického kodexu, je nutný další 

výzkum a pro zachování poskytování humanitární pomoci nediskriminačním způsobem 

je nutné aktivní zapojení humanitární komunity, koordinace a rozvoj efektivních 

partnerství.
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6.3 Apolitický charakter pomoci

Třetí princip Etického kodexu hovoří o tom, že poskytovaná pomoc nemá být 

závislá na vztahu příjemců pomoci k určitým politickým či náboženským názorům. Dle 

Hilhorst (2004, s. 17-18) je tento bod Kodexu kompromisem mezi náboženskými 

a na práva orientovanými organizacemi. Vztah mezi pomocí a náboženstvím je podle 

Hilhorst důležitý zejména ve světle politizace náboženství a religionizace politiky, tato 

autorka však upozorňuje na ambicióznost znění tohoto bodu, který však prakticky 

poskytuje pouze mlhavý návod pro organizace působící zejména v konfliktních 

oblastech. Žádný z dostupných zdrojů nehovoří o využití dronů za účelem podpory 

jakéhokoli náboženského názoru.

Obsah třetího principu Etického kodexu je spjat s bodem předchozím, který hovoří 

o poskytování humanitární asistence bez negativního rozlišování. Raymond et al. (2016, 

s. 5) upozorňuje na fakt, že předsudky mohou negativně ovlivnit práci s daty získanými 

během humanitárních katastrof, a tedy způsob poskytování humanitární asistence. 

Nerovnoměrné a nespravedlivé poskytnutí pomoci může mít dlouhodobý negativní 

efekt na prohlubování nerovností zasažených komunit. Nediskriminační způsob 

humanitární asistence však odvisí primárně od profesionality humanitárních aktérů. 

Samotná proliferaci humanitárních dronů tedy nepředstavuje zvýšení rizika poskytování 

pomoci na základě politického či náboženského názoru, neprofesionalita aktérů systému 

však ano. Princip číslo tři Etického kodexu je velmi úzce spojen s následujícím čtvrtým 

bodem, který se týká vztahu humanitární pomoci a vládních zahraničních politik. 

Pro účely této práce budou, z tohoto důvodu, etická dilemata týkající se třetího a 

čtvrtého bodu Etického kodexu sloučena.

„ Budeme usilovat o to, abychom se nestali nástrojem vládni zahraniční politiky. “ 

„Nikdy vědomě nebo opomenutím nedovolíme ani sobě, ani svým zaměstnancům, 

abychom byli vládními nebo jinými orgány využiti ke shromažďování takových 

informací, které jsou citlivé z hlediska politického, vojenského nebo hospodářského 

a které by mohly sloužit jiným než přísně humanitárním účelům. Nebudeme také sloužit 

jako nástroj zahraničních politických vlád. Abychom chránili svoji svou nezávislost, 

budeme se snažit vyhnout závislosti na jediném finančním zdroji“ (Humanitarian 

Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004. s. 270-271).

V rámci čtvrtého principu Kodexu je velmi diskutována spolupráce s armádou, která 

může představovat zásadní výzvu pro zachování neutrality humanitární pomoci
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(Hilhorst 2004, s. 8). Klíčovým slovem je dle Hilhorst (2004, s. 18-19) „usilování“ 

v samotném názvu tohoto bodu Etického kodexu, které dává prostor pro manévrování 

v komplikovaných situacích, může být však vnímáno také jako vágní formulace. Drony 

jsou jedním z možných prostředků pro získání big data4, která se stávají 

pro humanitární asistenci stále více podstatná (Whipkey a Verity, 2015, s. 1,5). Gordon 

upozorňuje na to, že je důležité vědět, že neexistuje nic jako humanitární data, jsou 

pouze data, která mohou být pro humanitární účely relevantní (Whipkey a Verity, 2015, 

s. 7). Data, která jsou stěžejní pro humanitární aktéry, mohou mít politický a vojenský 

informační potenciál. Velké množství dat, která jsou momentálně při humanitárních 

misích produkována, zvyšuje nároky na personální obsazení misí. Zvyšuje se také riziko 

operační chyb a duplikace informací. Nesporně rostou také nároky 

na management dat a koordinaci mezi humanitárními aktéry (Whipkey a Verity, 2015, 

s. 11-14; Laney, 2001; Raymond et al., 2016, s. 4). 55% respondentů výzkumu Soesilo a 

Sandvik (2016, s. 9) vyjádřilo nutnost zlepšení spolupráce pro efektivní nasazení dronů 

v rámci humanitárních operací.

Speciální pozornost by měla být věnována ochraně dat (Whipkey a Verity, 2015, 

s. 11). Adams a Friedland (2011, s. 3) hovoří v této souvislosti o nutnost vytvoření 

přesných protokolů pro postup sběru dat během humanitárních katastrof. Stejně 

tak Murphy (2014, s. 188-196) zdůrazňuje důležitost správného managementu dat 

a protokolů týkajících se přístupu knim. Tyto protokoly musí dle Murphyho existovat 

již před samotným zahájením humanitárních operací a musí být srozumitelné všem 

zapojeným aktérům. Měly by obsahovat informace o tom, jaká data budou sbírána, kým 

a za pomoci jakých prostředků. Protokoly by také měly pojednávat o tom, jakým 

způsobem budou data ukládána, tříděna a synchronizována. Měla by být určená 

hierarchická struktura sdílení a reprodukovaná data by měla být anonymní. Také 

Sandvik (2013, s. 145) hovoří o tom, že: „humanitární organizace potřebují jasné 

směrnice a nařízení jakým způsobem budou získaná data zpracovávána, používána, 

sdílena a zálohována. “

14 Přestože neexistuje jednotná definice termínu big data, je možné konstatovat, že se jedná o: „velké 
a komplexní datasety, pro jejichž zachycení, ukládání, management a analýzu je  lidská kapacita 
a kapacita klasických software nedostatečná “ (Manyika et al. 2011, cit Podle in Whipkey a Verity, 2015, 
s. 3). Big data jsou popisována také pomocí konceptu 4 V (Volume- objem, Variety’- různorodost, 
Velocity- rychlost, Value- hodnota) (Laney, 2001) Whipkey a Verity (2015, s. 3) hovoří o tom, že big data 
mohou být pro humanitární účely vnímána jako: "velké množství dat pocházející z různých zdrojů, které 
může být shromážděno a analyzováno pro účely informovaného rozhodování“.
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Díky neexistenci jednotných mezinárodně akceptovaných pravidel, týkajících 

se ochrany dat, řada humanitárních organizací vypracovala různé dokumenty týkající 

se této problematiky (Whipkey a Verity, 2015, s. 11,16; Raymond et al., 2016, s. 11). 

V roce 2013 ICRC vydal Profesní standardy pro ochranu práce (Professional Standards 

for Protection Work), které se zčásti ochranou dat zabývají a v lednu 2016 Pravidla 

pro ochranu osobních dat (ICRC Rules on Personal Data Protection). Ani jeden 

z dokumentů se však nevěnuje big data (ICRC 2013; ICRC 2016). UN Global Pulse 

je naopak iniciativou, která se zabývá právě big data. Vizí UN Global Pulse 

je využívání big data zodpovědným a bezpečným způsobem. Tato iniciativa zveřejnila 

na svých internetových stránkách text Principy na ochranu soukromí a dat (Privacy 

and Data Protection Principles'} (UN Global Pulse, 2016). Také OCHA se snaží o 

iniciaci procesu „Do No Harm “ v souvislosti s daty získanými prostřednictvím nových 

technologií (Sandvik, 2013, s. 146). V rámci této snahy vydala v roce 2016 dokument 

Budování datové odpovědnosti v rámci humanitární akce (Building data responsibility 

into humanitarian action), který popisuje nutnost speciální ochrany dat zranitelných 

skupin. Datová odpovědnost je v tomto dokumentu popsána jako sada pravidel, procesů 

a nástrojů, které přesahují ochranu dat a ochranu soukromí (Raymond et al., 2016, s. 2). 

Etický kodex humanitárních UAVs se také zaměřuje na datovou etiku s ohledem na 

nediskriminační praxi poskytování humanitární pomoci (Humanitarian UAV Code of 

Conduct & Guidelines, 2015). Rozvoj vlastních standardů, který je odpovědí na 

současné fragmentované a nekonsolidované prostředí, však dle Raymond et al. (2016, s. 

11) paradoxně stěžuje rozvoj jednotné komprehensivní politiky, která by měla největší 

potenciál zajistit maximální profesní standard ochrany dat v rámci humanitární praxe.

Europarlament hovoří o hackerských útocích na operační systémy dronů (Privacy 

and Data Protection implications of the civil use of drones: In-depth analysis for the 

LIBE Committee, 2015, s. 15). Také podle Sandvik (2013, s. 142) se nedobrovolné 

sdílení informací stává narůstajícím problémem organizací, které se stávají oběťmi 

kybernetických útoků ze stran vlád i nestátních subjektů. Jacobsen (2010, s. 89- 103) a 

Chow (2012a) upozorňují na fakt, že řada vlád usiluje o zakomponování dat do 

vlastních databází, včetně těch pro výzvědné účely.

Data zachycující oběti katastrof jsou velmi citlivá, a to i z toho důvodu, 

že humanitární katastrofy představují psychologicky náročné události jak pro primární 

a sekundární oběti, tak pro humanitární aktéry. Raymond et al. (2016, s. 4,13) například 

hovoří o tom, že vystavení zranitelných skupin, zotavujících se z humanitární
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katastrofy, další hrozbě v podobě zneužití dat a osobních informací, může vést k dalším 

traumatům, posílení zranitelnosti a tedy ke konsekvenčním škodám. Stauffacher, 

Hattotuwa a Weekes (2012, s. 6-7) popisuje možné snižování důvěry v humanitární 

organizace, které může dlouhodobě negativně ovlivnit humanitární praxi.

Zejména Dunanistické, lidskoprávní organizace se mohou v rámci tohoto bodu 

Etického kodexu ocitnout ve značně komplikované situaci, použij í-li humanitární drony 

k monitoringu dodržování lidských práv (Sandvik a Lohne 2014, s. 157,159). Neboť, 

jak upozorňuje Hilhorst (2004, s. 17-18), samotné dodržování lidských práv může být 

spatřováno jako politický cíl, čímž se řada organizací stává automaticky politickými. 

Dle Sandvik a Lohne (2014, s. 157,159) právě nasazování dronů v postkonfliktních 

oblastech do značné míry znesnadňuje celkovou akceptaci humanitárních dronů. 

Například podpora mandátu R2P může dle těchto autorek ohrožovat apolitickou roli, 

jíž by měla humanitární pomoc zastávat, neboť může snáze dojít ke stírání hranice pro 

užití násilí. Příkladem by mohla být situace, kdyby dron zaznamenal v reálném čase 

probíhající zločin proti lidskosti, takové snímky by vyvolávaly okamžitý tlak na reakci, 

například i přímým zásahem ozbrojeného dronu.

Také představa humanitárních dronů zapojených do prevence násilí, převaděčství, 

nebo obchodu se zbraněmi v rámci lidskoprávních aktivit humanitárních aktérů 

vyvolává řadu etických otázek, a to také s ohledem na fakt, že UAVs jsou stále ve větší 

míře využívány také represivními složkami států (Sandvik a Lohne, 2014, s. 157,159; 

Shaw, 2014; Chapman, 2003, s. 2-21). Chow (2012a) předpokládá, že proliferace 

humanitárních dronů povede k podezřením, že tyto bezpilotní letecké prostředky jsou 

pilotovány právě za účelem získání informací bezpečnostními složkami států. Dle 

Spearina (2008) státy také momentálně vytvářejí obchodní prostor pro soukromé 

bezpečnostní agentury, což jsou aktéři, jež také do značné míry kompromitují 

nestrannost a apolitický charakter humanitární pomoci.

Ohrožení apolitického charakteru se týká také organizací vycházejících 

z Wilsonovské tradice, neboť ty mohou být spojovány díky svému financování 

s různými zahraničními politikami, které mohou být v souvislosti s drony značně 

kontroverzní. Ohrožení apolitického způsobu poskytování pomoci při nasazení 

humanitárních UAVs se přímo odvíjí od faktu, že drony jsou technologií duálního užití. 

Dle výzkumu Soesilo a Sandvik (2016, s. 6) je dle řady respondentů naprosto stěžejní 

jasná možnost rozlišení dronů pro humanitární a vojenské účely. Takový požadavek 

jev  praxi ovšem nereálný.
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Shaw (2013, s. 2) poznamenává, že s nástupem prezidenta Obamy do úřadu, se 

cílené zabíjení pomocí dronů napříč kontinenty stalo normalizovaným způsobem boje. 

Tento trend postupné expanze státního násilí Gregory (2011, s. 238-250) nazývá 

všudypřítomnou válkou {everywhere war). I  toho úhlu pohledu, který akceptuje 

myšlenku globální války proti terorismu, je pak velmi obtížné určit, kdy je vhodné 

humanitární drony využít a kdy by jejich zapojení bylo kontraproduktivní.

Podle MacKenzie a Wajcman (1999, s. 6) není technologie společností pouze 

pasivně přijímána, naopak společnost a technologie jsou ve vzájemné interakci, jež 

je ovlivněna politickou soutěží a finančními tlaky. V rámci této interakce pak dochází 

k „vygenerování nových politických uspořádání“ a k projekci moci (McCarthy, 2013, 

s. 471, 489). Humanitární drony jsou dle Sandvik a Lohne (2014, s. 148) vnímány jako 

koncept ve své podstatě politický, zatížený lobbingem. Autorky přímo hovoří o vlivu 

AUVSI, největší americké zájmové skupiny spojené s drony, na formování politického 

smýšlení a prosazování legislativních úprav v oblasti integrace dronů do veřejného 

prostoru. Lobbistické tlaky vytváří morálně ekonomický narativ nutnosti humanitárních 

dronů za účelem záchrany většího počtu životů, šetření času i finančních prostředků 

(Sandvik a Lohne, 2014, s. 151). Přerámování technologií dvojího užití pro humanitární 

účely je podle těchto autorek motivováno klesající poptávkou v oblasti zbrojení 

v období ekonomické stagnace států. Soukromé společnosti sebe samy prezentují jako 

humanitární, což má zajistit jejich legitimitu (Sandvik a Lohne, 2014, s. 146, 150; Hall 

a Coyne, 2013, s. 445-460; Tekneci, 2013).

Čtvrtý princip Etického kodexu, klade důraz také na diverzifikaci finančních zdrojů. 

S větším rozměrem dronu stoupá potřeba finančních prostředků jak na prvotní pořízení 

letounu, tak na jeho údržbu a pilotování, ale také na investice do stále se rozvíjejících 

senzorů, které mohou být letounem neseny (DeBusk, 2009, s. 7; Sayler, 2015, s. 8). 

S ohledem na jedinečnost misí a rozmanitost dronů i senzorů, které mohou nést, však 

prozatím nelze dle Skrzypietz (2012, s. 11-12) stanovit jednoznačná finanční výhodnost, 

či nevýhodnost užití UAVs, neboť téměř neexistují kvantitativní studie zabývající 

se finanční rozvahou mezi pilotními a bezpilotními systémy v rámci konkrétních misí 

a konkrétních typů UASs. Malé UASs však mohou podle této autorky cenu misí 

zásadním způsobem snižovat, neboť jsou schopny získat značný počet dat při nižší 

spotřebě paliva. Dle Drones for Disaster Response and Relief Operations (2015, 

s. 46-48) s největší pravděpodobností většina humanitárních organizací nebude usilovat 

o vlastnictví velkých dronů právě s ohledem na jejich finanční náročnost, čemuž
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odpovídá i současný trend nasazování zejména menších UAVs. Pokud bude tento trend 

i nadále pokračovat, není nutné předpokládat, že by riziko finanční závislost 

humanitárních aktérů v souvislosti s pořizováním humanitárních dronů mělo výrazně 

narůstat.

Z pohledu čtvrtého principu Etického kodexu je rozšíření humanitárních dronů 

ohrožující zejména z hlediska bezpečnosti získaných dat, apolitičnosti a nestrannosti 

pomoci a role armády v ní. Data relevantní pro humanitární aktéry mohou být 

využitelná z hlediska hospodářského, vojenského i politického a mohou se proto stát 

předmětem zájmu celé řady aktérů (Whipkey a Verity, 2015, s. 1,5). Integrace big data 

do humanitárního prostoru představuje značnou výzvu zejména díky existenci 

fragmentovaného a nekonsolidovaného prostředí. V této souvislosti Raymond et al. 

(2016: 3, 11-12) hovoří o nutnosti změny organizační kultury humanitárních organizací 

a vytvoření sjednoceného „humanitárním datovém ekosystému" sestávajícího se jak z 

humanitárních aktérů, tak samotných zasažených komunit, který je schopen flexibilní 

reakce na rychle měnící se prostředí a rozvoj nových technologií. Kontroverze užití 

humanitárních dronů pramení z faktu, že UAVs jsou technologií dvojího užití, primárně 

určenou pro vojenské účely. I přestože řada technologií, které byly původně vyrobeny 

pro armádní účely, jsou nyní běžně používány i v civilní sféře (Sandvik a Lohne, 2014, 

s. 148), je integrace UAVs do humanitárního systému problematická. Nasazování dronů 

k účelu monitoringu dodržování lidských práv, které samo o sobě může být spatřováno 

jako politický cíl (Hilhorst, 2004, s. 17-18), podpora mandátu R2P, využití dronů 

v postkonfliktních oblastech (Sandvik a Lohne, 2014, s. 157,159), rozsáhlá válka proti 

terorismu bez jasného ohraničení (Gregory, 2011, s. 238-250) a stále častější využívání 

UASs represivními složkami států (Shaw, 2014) znesnadňují vnímání této technologie 

jako čistě humanitární. V této souvislosti je zajímavá odpověď jednoho z respondentů 

výzkumu Soesio a Sandvik (2016, s. 9): „Nemám pochybnost, že drony mají potenciál 

pro humanitární aktivity, nicméně je  zde řada významných otázek souvisejících zejména 

s legálností a percepcí jejich užití, obávám se, že humanitární aktéři nemusí mít 

kapacity toto zvládnout. Z principu nevěřím, že humanitární aktéři nyní užijí drony 

zodpovědně.“ Sandvik a Lohne (2014, s. 146-150) upozorňují na to, že koncept 

humanitárních dronů je v principu politický, zatížený lobbingem. Gelsdorf 

and Strohmeyer (2014, s. 9) a Hofman a Whittall (2015) v této souvislosti upozorňují 

na nebezpečí spolupráce mezi humanitárními organizacemi a firmami vyrábějícími 

drony pro vojenské účely. Někteří respondenti výzkumu Soesilo a Sandvik (2016, s. 6)
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považují za příklad nevhodného užití dronů například misi MONUSCO v Demokratické 

republice Kongo. Lze však předpokládat, že příjemci pomoci nejsou a nebudou schopni 

detailně rozlišit, které firma je spojena s výrobou ozbrojených dronů, a která nikoliv 

a dojde tedy spíše k posuzování technologie jako takové. Toto potvrzuje také odpověď 

jednoho z respondentů výzkumu Soesilo a Sandvik (2016, s. 6). „Aťse nám to líbí nebo 

ne, lidé si pletou UA Vs a ozbrojené drony. UA Vs jsou vnímány širokou veřejností jako 

součást vojenských a/nebo zpravodajských operací.“ Dle Skrzypietz (2012, s. 11-12) 

nelze stanovit jednoznačná finanční výhodnost, či nevýhodnost užití UAVs. Je proto 

těžké stanovit, zda by při rozšíření humanitárních dronů v rámci humanitárních operací 

došlo k růstu požadavků na větší finanční zdroje. Je otázkou, do jaké míry 

by humanitární organizace mohly usilovat o získání větších UAVs, kdyby došlo 

k rapidnímu snižování cen, neboť názory humanitárních aktérů na využívání 

humanitárních dronů, se v čase mění. Snaha o zisk velkých a nákladnějších UASs, která 

momentálně není pravděpodobná, by pak potenciálně mohla zvyšovat závislost 

na určitém finančním zdroji, či konkrétním donoru. Soesilo a Sandvik (2016, 

s. 9) upozorňují v této souvislosti na nutnost provedení výzkumu týkajícího percepce 

různých typů dronů v rámci humanitární sféry.

6.4 Kulturně citlivý přístup

Pátý princip Etického kodexu je nejkratší, jeho plné znění je: „ Chceme usilovat 

o respekt ke kultuře, strukturám a zvyklostem v komunitách a státech, ve kterých 

pracujeme“ (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 

2004. s. 271).

Lensu popisuje, že řada humanitárních pracovníků v minulosti vnímala respekt 

k místní kultuře jako luxus, který si v rámci zachraňování životů nebylo možné dovolit. 

Množství kulturních omylů mezinárodních humanitárních organizací do značené míry 

odráželo nerovnoměrný vztah mezi poskytovateli a příjemci humanitární pomoci. Zájem 

o kulturně citlivý přístup v rámci humanitární praxe vyvrcholil v 90. letech, kdy 

se nerespektování lokálního kontextu ukázalo jako jeden z důvodů neefektivnost 

pomoci. Dle Lensu právě díky Etickému kodexu dostala kulturní citlivost v rámci 

humanitárních misí jasný normativní rámec a přesunula se do samého centra pozornosti 

úspěšného provádění misí (Lensu, 2013, s. 2-3, 8-9, 113-114). Hilhorst (2004, s. 20) 

však upozorňuje na to, že pátý bod Kodexu neposkytuje příliš jasné směrnice
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humanitárním aktérům ktomu, jak nejlépe „místní kulturu" a „zvyky" dodržovat. 

Ani jeden z těchto termínů není v rámci pátého bodu kodexu definován a opět zde 

figuruje nespecifický pojem „usilování".

Poskytování humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v kulturně odlišném 

prostředí představuje samo o sobě značné výzvy, neboť již svou přítomností ovlivňují 

humanitární organizace dané kulturní prostředí (Pétursdóttir, 2012, s. 129; Collier, 

2009; Hilhorst, 2004, s. 20). Jak popisuje Princová (2011, s. 29, 34), každá kultura má 

své vlastní mechanismy pomoci v případě katastrofy, taktéž individuální reakce 

na extrémní události jsou kulturně podmíněné. Pracovníci mezinárodních organizací 

mohou narážet na různé komplikace, neboť jsou vnímáni jako hosté, přijíždějící 

do země v období krize (Walker, 2005, s. 326). Navíc respekt k místní kultuře může být 

v rozporu se zvyky a právy prostředí, z nichž pomáhající organizace pocházejí. 

V některých případech se humanitární organizace cíleně snaží o změnu takové kultury 

(Hilhorst, 2004, s. 20-21). Někteří z respondentů výzkumu Hilhorst (2004, s. 3) 

poukázali na to, že respekt k místní kultuře by neměl být bezprecedentní, neboť respekt 

k lidským právům, humanitárnímu právu a k principům Etického kodexu je pro 

humanitární organizace nadřazený.

Užití robotických vzdušných systémů vyvolává zdaleka největší veřejnou debatu ve 

srovnání s pozemními, nebo podmořskými systémy (Unmanned Aircraft Systems: 

Perceptions & Potential, 2013, s. 5). Nebe a vesmír představoval od pradávna vzdálený 

a neznámý prostor, který vzbuzoval respekt a strach. Podle nejrůznějších tradic a mýtů 

představuje vesmír tajemné místo obývané různými stvořeními, kterých se lidé obávali a 

které uctívali. Drony jsou i proto v očích mnoha lidí podle Gettinger et al., (2014, s. 14, 

30) spatřovány jako technologie zcela futuristické. Singer (2009b) považuje užívání 

robotů v 21. stolení naopak za zcela běžné.

Drony jsou jednoznačně moderní technologií, která se do povědomí široké 

veřejnosti dostala zejména v rámci války proti terorismu (Shaw, 2014). Gelsdorf and 

Strohmeyer (2014, s. 10) proto upozorňují na to, že drony mohou být považovány 

za nástroj represivních, nebo výzvědných složek. Obyvatelstvo se pak může stranit 

společenských setkávání, kmenových rad a dalších politických setkávání důležitých 

pro život komunity. Situace, kdy se lidé bojí účastnit kulturních událostí, náboženských 

obřadů, pohřbů, nebo dokonce posílat děti do škol, jsou popisovány zejména 

v oblastech, kde jsou UAVs používány k vojenským účelům (Shaw, 2013, s. 9; Stanford 

Law School and New York University Law School, 2012, cit. Podle Gelsdorf
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and Strohmeyer, 2014, s. 11). Různí autoři v této souvislosti hovoří o emocionálních 

a psychologických traumatech, úzkostech, posttraumatických stresových poruchách, 

pocitu sociální kontroly a paranoe (Standfrod Law School and NYU School of Law, 

2012, s. 98, cit Podle Shaw, 2013, s. 9; Shah, 2012, s. 24; Wall a Monahan, 2011, 

s. 240; Hofman a Whittall, 2015). Chow (2012b) dokonce hovoří o reakcích lidí 

pomocí analogie s Pavlovovým reflexem. Je otázkou, zda podobné stresové reakce 

mohou vyvolat humanitární drony v nekonfliktních oblastech a u lidí, jež postrádají 

jakoukoli zkušenost s technologií podobného typu. Dle výzkumu Soesilo a Sandvik 

(2016, s. 9) si 57% respondentů jejich výzkumu myslí, že lidé se cítí užíváním 

humanitárních dronů ohroženi. Současně však tyto autorky dodávají, že případové 

studie poukazují na poměrně malé znepokojení komunit při nasazení malých UAVs pro 

humanitární a rozvojové účely. Skrzypietz (2012, s. 21) pak upozorňuje na nutnost 

dalších výzkumů názorů veřejnosti na užití humanitárních dronů.

Momentálně můžeme pouze spekulovat, zda a do jaké míry může proliferace UAVs 

do humanitárního prostoru znesnadnit, či znemožnit kulturně citlivý přístup, a jak může 

ovlivnit rovnoměrnost vztahu mezi příjemci a poskytovali pomoci. Murphy (2014, 

s. 4-15) však zdůrazňuje, že humanitární drony nemají nahradit pracovníky v terénu. 

Při zapojování nových aktérů v rámci humanitárních operací je nezbytné dbát na jejich 

kulturně citlivé vzdělávání (Chow, 2012b). I přesto, se však humanitární aktéři mohou 

ocitnout v eticky obtížné situaci, zejména v rámci monitoringu lidských práv, budou-li 

zachyceny praktiky, které neodpovídají západním standardům a právům, ale 

korespondují s lokální kulturou. UAVs se do povědomí veřejnosti dostaly zejména díky 

válce proti terorismu a je otázkou do jaké míry a jestli vůbec mohou psychologická 

traumata způsobit také drony humanitární (Shaw, 2014). Rada autorů se zabývá vlivem 

samotné terminologie na akceptaci a percepci humanitárních dronů a přesto, že se jejich 

názory rozcházejí, jednohlasně upozorňují na nedostatek informací, na jejichž základě 

jsou názory na humanitární drony utvářeny (Clothier et al. 2015, s. 1167; Soesilo a 

Sandvik, 2016, s. 4). Kjasnému vymezení do jaké míry může proliferace dronů 

negativně ovlivnit čtvrtý princip Etického kodexu je nezbytný další výzkum, lze však 

konstatovat, že výhody proliferace v rámci respektování místní kultury a zvyklostí 

nejsou zřejmé. Sandvik a Lohne (2015, s. 149) vnímají už samotné přerámování 

vojenské technologie na technologii život zachraňující jako změnu sociální, kulturní a 

politické praxe.
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6.5 Využívání lokálních zdrojů

„Budeme se snažit odvíjet pomoc při krizích od lokálních možností a zdrojů. “ „Kde 

to bude možné, posílíme lokální schopnosti zaměstnáváním místních obyvatel, nákupem 

místních materiálů a obchodováním s místními firmami... Bude-li to vhodné, budeme 

spolupracovat i s místními vládními strukturami.“ „Budeme klást velký důraz na kvalitní 

koordinaci svých zásahů v krizových událostech “ (Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Disaster Response, 2004, s. 271).Princové (2011, s. 62) upozorňuje na jistý 

paradox ustanovení šestého bodu Etického kodexu, neboť z definice humanitární 

pomoci plyne, že ta má být iniciována v případě, že pro zvládnutí krize nestačí místní 

zdroje.

Podle United States Government Accountability Office (GAO) USA exportuje 

různé typy dronů od těch nejmenších po velké systémy a patří společně s Izraelem 

k předním exportním zemím. Významný podíl na trhu má také Rusko a Velká Británie 

(GAO, 2012, s. 11-13; Skrzypietz, 2012, s. 5). Také Čína, Írán, Singapur, Jihoafrická 

republika, Turecko, státy západní Evropy a další země mají své vlastní programy na 

výrobu dronů. Podle GAO (2012, s. 9-14) v roce 2012 více než 50 zemí vyrábělo přes 

900 různých typů UAVs. Dle databáze List All Manufacturers (2016) existovalo na 

začátku roku 2016 440 společností vyrábějících drony, z čehož 299 vyrábělo tato 

zařízení i pro vojenské účely. UASs jsou stále sofistikovanější, což rozšiřuje možnosti 

jejich využití a vede i přes značné restrikce i k proliferaci v rámci civilní sféry (GAO, 

2012, s. 1, 9). Lze tedy předpokládat, že s rozšiřováním technologie bude narůstat 

potenciální základna společností, organizací, komunit a skupin lidí usilujících o 

prostoupení do humanitárního prostoru. Horowitz a Fuhrmann (2015, s. 21) zcela 

oprávněně upozorňují na to, že proliferace UAVs se nyní nachází ve své rané fázi, a je 

proto nutný výzkum týkající se toho, jakým způsobem probíhá, jakými faktory je 

ovlivněna, a to s ohledem na specifičnost jednotlivých typů UAVs. Stanovení míry, do 

jaké bylo prozatím využito lokálních zdrojů v rámci misí využívajících humanitární 

UAVs, znemožňuje neexistence jednotné databáze.

Zaměstnávání místních obyvatel, nákup místních materiálů a obchodování 

s místními firmami, jakožto požadavků šestého bodu Etického kodexu, může 

v souvislosti s humanitárními drony představovat výzvu, neboť se jedná o technologii 

dvojího užití. Pro humanitární aktéry bude proto nezbytné získat přesné informace 

o potenciálních partnerech a lokálním kontextu, které vyloučí spolupráci, která by
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mohla ohrozit reputaci dané humanitární organizace, její nestrannost a neutralitu. Podle 

Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 9) by se humanitární organizace měly vyhnout 

spolupráci se společnostmi a firmami které vyrábí drony pro armádní účely, 

a to i přesto, že není jasné, do jaké míry bude lokální komunita schopna rozlišovat 

takovéto nuance.

Etický kodex humanitárních UAVs upozorňuje na to, že nasazení humanitárních 

dronů by mělo být v souladu s relevantními zákony a směrnicemi. Velký počet zemí, 

v nichž probíhají humanitární operace, však nemá stanovený legální rámec pro užití 

bezpilotních technologií (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 9). Spolupráce nevládních 

a vládních struktur bude proto nezbytná zejména s ohledem na tvorbu regulativního 

právního prostřední, umožňujícího bezpečnou integraci technologie do civilní sféry. 

Tato spolupráce bude zcela klíčová pro zavádění humanitárních dronů do praxe, neboť 

nevládní sektor může do diskuze přinést nekomerční pohled na danou problematiku. 

Důležité bude ovšem zachování neutrálního postavení, které by mělo být rezistentní 

vůči lobbistickým tlakům. Dle Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 1) by humanitární 

organizace měly v tomto procesu zaujmout aktivní roli. Schvalované zákony, případné 

ad hoc rozhodnutí a schválení humanitárních misí s nasazením UAVs místními vládami 

a autoritami, může být totiž pro humanitární aktéry klíčové, zejména z hlediska 

dlouhodobého působení vdaném zemi (Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 9). Drones 

for Disaster Response and Relief Operations (2015, s. 6, 9) shrnuje doporučení týkající 

se přijímání legislativ v souvislosti s humanitárními drony na rozvoj certifikace COA 

pro humanitární účely soukromého sektoru a neziskových organizací, vydávání 

certifikace nejlépe do 24 hodin, povolení letů malých a mikro UAVs v oblastech 

zasažených humanitární katastrofou, i v případě, kdy se bude jednat o obydlenou oblast 

a podporu sdílení informací mezi všemi relevantními aktérů včetně vlády.

S rozšiřující se výrobou dronů bude přirozeně narůstat také možnost využívání 

lokálních zdrojů. Proliferace UAVs je teprve ve své rané fázi a její výzkum je proto 

nezbytný. Chybějící výzkum současného využívání místních zdrojů a kapacit, 

znemožňuje stanovení toho, jaký vliv bude mít proliferace humanitárních UAVs 

na šestý bod Etického kodexu do budoucna. Nedojde-li však k zapojení příjemců do 

rozhodovacího procesu a misí samotných, jedná se podle Chow (2012b) o neudržitelný 

způsob poskytování pomoci. IOM považuje za základ úspěchu svých misí právě souhlas 

místních autorit, zapojení lokálních NGOs a komunikaci s místními obyvateli 

(Alschner, Lessard-Fontaine a Soesilo, 2016). Zaměstnávání místních obyvatel, nákup
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místních materiálů a obchodování s místními firmami, může být problematické zejména 

s ohledem na charakter dvojího užití UAVs. Spolupráci s místními společnostmi 

a firmami které vyrábí drony pro armádní účely, by mohla ohrozit nestrannost a 

neutralitu humanitárních aktérů. Spolupráce nevládního sektoru s vládními strukturami 

je zcela nezbytná pro bezpečnou integraci UAVs do humanitárního prostoru. 

Humanitární organizace musí v tomto procesu ovšem zaujmout aktivní a zároveň 

neutrální roli.

6.6 Participativní přístup

Důraz na zapojování místních komunit je součástí Etického kodexu humanitárních 

UAVs. V textu je doslovně uvedeno, že zapojení místních komunit je pro humanitární 

aktéry povinností. Komunity by měly být informovány a mělo by s nimi být nasazení 

humanitárních dronů konzultováno, což by mělo vytvořit vzájemný vztah důvěry mezi 

poskytovateli pomoci a jejími příjemci, kteří se tak mohou stát aktivními partnery 

(Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, 2015).

„Budeme se snažit nalézt způsob, jak zapojit příjemce pomoci do daného 

programu. “ “Konkrétní podoba zásahu v krizové události nesmí být jejím příjemcům 

nikdy vnucena zvnějšku. Skutečné a efektivní pomoci je  možné nejlépe dosáhnout skrze 

zapojení jejích předpokládaných příjemců do návrhu, řízení a realizace daného 

programu. Budeme se snažit o spoluúčast celé komunity v našich programech pomoci 

a obnovy “ (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004, 

s. 271).

Důvodem pro kladení důrazu na participaci v rámci sedmého bodu Etického kodexu 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce je zejména snaha o zachování lidské 

důstojnosti, legitimizace poskytované pomoci, udržitelnost a budování kapacit 

(Hilhorst, 2004, s. 23). Tento princip je dokladem snahy o odklon od patemalistického 

přístupu v poskytování pomoci, je však nutné poznamenat, že participativní přístup se 

snáze aplikuje v rámci rozvojové spolupráce než humanitární pomoci, kdy je nutná 

okamžitá záchrana životů (Chambers, 2004, s. 23-32; Slim, 2008, cit. Podle Princová, 

2011, s. 64). Pod tlakem času může docházet k opomenutí důležitosti důstojného vztahu 

mezi poskytovatelem humanitární pomoci a člověkem, který se stal obětí katastrofy 

(Chambers, 2004, s. 23-32; Slim, 2008, cit. Podle Princová, 2011, s. 64). Budeme-li 

vycházet z doporučení Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 2), že humanitární drony
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by měly být primárně využívány během akutní fáze pomoci, může se rozšiřování UAVs 

poměrně snadno dostat do rozporu se snahou o zajištění participace místních komunit.

Dle Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 13) však užití UAVs zvyšuje zapojení 

komunit. Vota (2013, cit. Podle Hardman 2013, s. 59) tvrdí, že „J/rv mlčení a pasivního 

přijímání pomoci jsou sečteny“. Humanitární organizace se nyní podle tohoto autora 

otevírají dvoustranné komunikaci s příjemci pomoci. Také Galeta (cit. Podle Vinck 

et al., 2013, s. 9-11) poznamenává, že technologie umožní participaci zasažených 

komunit v mnohem větším měřítku než kdy dříve. Dle Etického kodexu humanitárních 

UAVs by humanitární aktéři měli hledat způsoby jak zapojit místní komunitu včetně 

nej zranitelnějších skupin, které mohou být marginalizované a diskriminované. Etický 

kodex humanitárních UAVs navrhuje participaci ve formě asistence při sestavování 

UAVs, jejich pilotování a analýze dat. Doporučuje taktéž distribuci informačních letáků 

obsahujících kontaktní informace na centra, která mohou zodpovědět vzniklé otázky 

(Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, 2015). V ideálním případě by také 

měly být komunity a lokální autority informovány o časových plánech, účelu misí a 

typu sbíraných dat, včetně toho, komu budou data poskytnuta (Gelsdorf and 

Strohmeyer, 2014, s. 13) a Meier (2015, s. 57-63).

S požadavkem Gelsdorf a Strohmeyer (2014, s. 13) i Meier (2015, s. 57-63) 

na informování místní komunity o plánech a účelech letů nelze nesouhlasit, nepovažuji 

jej však za garanci participace. Navíc takový přístup může být v praxi velmi 

komplikovaný díky rozdílnému sociokultumímu prostředí, jazykové bariéře, časovému 

tlaku a nepřístupnosti terénu. Sandvik (2013, s. 135-161) navíc upozorňuje, že možnost 

využít technologie a vyjádřit své potřeby ještě nutně neznamená posilování kapacit.

Jednou z klíčových výzev modernizace humanitární pomoci je ovšem 

nerovnoměrný přístup k technologiím, a to i s ohledem na gender a digitální 

negramotnost (Galeta, cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 9-11; Olafsson, 2013, 

s. 103- 129). Zapojování komunit a zejména jejich nej zranitelnějších skupin v rámci 

misí s nasazením dronů může být značně komplikované. I přestože většina 

humanitárních organizací nevlastní velké drony a s největší pravděpodobností 

o ně nebude ani usilovat, což snižuje nároky na obsluhu, je pro sestavení UAVs, 

pilotování i analýzu dat nezbytná alespoň určitá míra gramotnosti (Drones for Disaster 

Response and Relief Operations, 2015, s. 46-48). Ta se ovšem, stejně jako míra důvěry, 

či nedůvěry k technologiím v různých komunitách liší (Vinck, 2013, s. 13-39). 

Zaměstnávání místního obyvatelstva je proto pravděpodobnější ve společnostech s již
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existující infrastrukturou týkající se UAVs a ve vyspělejších zemích. Pravděpodobnost, 

že lokální vlády a místní organizace, které jsou zpravidla prvními, kdo na vzniklou 

katastrofu reagují, budou schopny v křehkých a slabých státech využít rozvinutých 

technologií v rámci akutní fáze pomoci je menší (Galeta, cit. Podle Vínek et al., 2013, 

s. 10). Na druhou stranu pořizovací cena mikro a malých dronů potenciálně umožňuje 

i malým komunitám zemí globálního Jihu vlastnit UASs. Žádná z výše popsaných misí 

však nepoj ednávala o využití dronu, který by byl vlastněn takovou komunitou.

Přestože Shah (2012, s. 37,41) zaměřuje svoji práci na drony pro armádní účely, 

je dle Sandvik a Lohne (2014) možné tyto poznatky částečně aplikovat na oblast 

civilních UAVs. Ve své studii upozorňuje Shah na to, že díky vyhodnocování informací 

například na základě videa, může dojít k přehlédnutí zcela zásadních informací 

a k nepochopení lokální dynamiky. Haggerty a Ericson (2006, cit. Podle Wall 

a Monahan, 2011, s. 240) hovoří o tom, že díky dronům dochází k homogenizaci rozdílů 

a identit, která mění reálné životy a osoby ve funkční kategorie. V takovém případě 

by se humanitární drony mohly stát prostředkem vnějšího vnucování humanitární 

pomoci (Chow 2012b), což by bylo v přímém rozporu se sedmým principem Etického 

kodexu. Je však třeba mít na paměti, že roboti nemají nahradit lidský potenciál, spíše 

jej doplnit (Murphy, 2014, s. 4-15).

Podle sedmého bodu Kodexu „ konkrétní podoba zásahu v krizové události nesmí 

být jejím příjemcům nikdy vnucena zvnějšku" (Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Disaster Response, 2004, s. 271). I přestože jak Etický kodex Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce, tak Etický kodex humanitárních UAVs klade důraz 

na zapojování místních komunit a jejich zplnomocňování, může při proliferaci 

humanitárních dronů dojít k ohrožení tohoto principu a to z několika důvodů. Během 

akutní fáze pomoci hraje primární roli snaha o záchranu životů. Informování 

a zapojování místních komunit proto často bývá odsouváno do pozadí, neboť první 

hodiny po vzniku katastrofy jsou pro přežití obětí stěžejní (Santos, 2013). Čím složitější 

mise, a těmi ty s nasazením moderních technologií zpravidla jsou, tím komplikovanější 

je také zapojení místní komunity (Princová, 2011, s. 125-126). Zvážíme-li proliferaci 

dronů v rámci dlouhodobé rozvojové spolupráce, navrhované zapojení místních 

komunit do sestavování, pilotovaní a analýzy dat (Humanitarian UAV Code of Conduct 

& Guidelines, 2015), může být dostupné pro část komunity, s největší pravděpodobností 

však nebude možné zapojit její nej zranitelnější skupiny. Humanitární drony se mohou
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v této souvislosti stát prostředkem vnějšího vnucování humanitární pomoci (Chow, 

2012b).

6.7 Minimalizace budoucího ohrožení

„ Všechny činnosti spojené s poskytováním pomoci ovlivňují vyhlídky na dlouhodobý 

rozvoj daného regionu či populace, a to jak v kladném, tak záporném smyslu “ 

(Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004. s. 272).

Osmý bod Etického kodexu zdůrazňuje důležitost aplikace rozvojových prvků 

již vraných fázích humanitární pomoci ve snaze o udržitelný rozvoj, navyšování 

lokálních kapacit a snižování závislosti na pomoci. Princip číslo osm odráží základní 

debatu mezi minimalisty a maximalisty. První jmenovaní kladou důraz na striktní 

humanitární mandát, kdežto maximalisté rozšiřují spektrum pomoci o rozvojové cíle, 

ve snaze odpovědět na příčiny problému. Multimandátní organizace tíhnou ze své 

podstaty k maximalistickému pojetí (Hilhorst, 2004, s. 24-25).

Drony jsou využitelné pro všechny fáze krizového řízení, od prevence 

a připravenosti, přes fázi odpovědi a obnovy, až po účely plánování (Drones 

for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 4-7). Adams a Friedland (2011) 

poznamenávají, že díky analýze snímků s vysokým rozlišením mohou být například 

vytvořeny mapy, modely a evaluační schémata, která umožňují snižovat budoucí 

ohrožení. UAVs mají dle DeBusk (2009, s. 2) velký potenciál v navyšování kapacit 

humanitárních aktérů. Letouzé (2012, s. 4-6) hovoří o „Big Data for Developemenť, 

jako o mocném nástroji v boji proti chudobě, hladu a nemocem. Trend digitalizace 

a technologizace humanitární a rozvojové asistence umožňuje, dle tohoto autora, náhled 

na daný problém z několika úhlů, což má vést k adaptabilnímu přístupu v rámci 

rozvojových praktik a tím k větší odolnosti komunit. Navyšování lokálních kapacit 

přímou participací na humanitární pomoci při zapojení humanitárních dronů je, jak 

již bylo řečeno, sporné zejména v prvních fázích humanitární pomoci, což je zcela 

zásadní s ohledem na fakt, že samotné zasažené komunity zachrání během katastrof 

nejvíce lidí (Gilbert, 1998, s. 11-18). Méně než 10% přeživších je zachráněno externími 

humanitárními pracovníky (Bankoff, Frerks a Hilhorst, 2004).

Vínek (2013, s. 13-39) upozorňuje na to, že závislost na technologii může sama 

o sobě zvyšovat zranitelnost, a tedy budoucí ohrožení krizovou událostí. Otázka 

prohlubování závislosti příjemců na externí pomoci v souvislosti s UAVs však není 

v současné literatuře rozpracována a není pravděpodobné, že by mohlo k podobné
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analýze v nejbližší době dojít. Čím více se však technologizace pomoci rozvine, tím 

více budou viditelná i její rizika.

V rámci tohoto bodu Etického kodexu je také kladen důraz na udržitelnost v rámci 

životního prostředí. Podrobné rozpracování vlivu humanitárních dronů na životní 

prostředí je však mimo rozsah a cíl této práce. Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 9) 

upozorňuje na fakt, že většina regulací týkajících se dronů je odvozena od otázek 

týkajících se jejich bezpečnosti a spolehlivost. Na nehodovost dronů, která může 

představovat riziko pro životní prostředí i samotné komunity, upozorňuje například 

Sandvik (2013, s. 147). Konkrétně pak poukazuje na časté technické obtíže 

humanitárních dronů nasazených v Demokratické republice Kongo, kde v zemědělské 

oblasti v roce 2014 havaroval jeden z průzkumných dronů UN (O'Grady, 2015). Podle 

Bone a Balcom (2003), Boyle (2012) a Salter (2014) jsou drony na základě vojenské 

zkušenosti stonásobně poruchovější než klasické letouny. United Nations Environment 

Programme (UNEP) dodává, že drony mohou létat v rizikovějších oblastech 

než klasické letouny, proto i piloti UAVs mohou být vystaveni rizikům, zejména jedná- 

li se o menší modely s kratší dráhou doletu, pilotované v urbánních oblastech (Harriman 

a Muhlhausen, 2013, s. 1-2; Gelsdorf a Strohmeyer, 2014, s. 9). Selhání robotů může 

být zapříčiněno externími faktory v prostředí, poškozením, poruchou, ale nej častěji 

lidským zaviněním (Murphy, 2014, s. 42). Murphy (2014, s. 44-45, 119-122) popisuje 

selhání UAVs při hurikánu Katrina v roce 2005, selhání dronu z neznámých příčin 

při nasazení během mise Berkman Plaza II v roce 2007 na Floridě, ztrátu dronu 

ve Fukušimě v roce 2011 a poničení rotorů UAV při přistávání po zemětřesení v Itálii 

o rok později. Dle Murphy (2014, s. 41) je výkonost záchranných robotů poměrně dobrá 

vzhledem k extrémním podmínkám, v nichž operují a faktu, že se jedná o teprve 

se rodící obor. Oblibu dronů potvrzuje také narůstající počet jejich nasazení 

pro humanitární účely (Murphy, 2014, s. 133). Tento autor však také upozorňuje na to, 

že čím se technologie stává dostupnější, tím méně zkušení uživatelé chtějí drony 

pilotovat.

Osmý princip Etického kodexu, kladoucí důraz na udržitelnost již v rámci prvních 

fází humanitární pomoci, může být vnímán jako snaha o standardizaci koncepce LRRD, 

která se snaží sloučit krátkodobé cíle humanitární pomoci s dlouhodobějšími cíli 

rozvojové spolupráce ve snaze o budování kapacit místních komunit (Riddell, 2008, s. 

1-18). Proliferace humanitárních dronů může výrazně přispět k simultánnosti, 

komplementámosti a cykličnosti pomoci, tedy k podpoře udržitelného rozvoje.
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Vzhledem k tomu, že drony mohou být využity během všech fází humanitární pomoci, 

od prevence po plánování, můžou být data jimi získaná využita k vytváření map, 

databází, analýz, simulací a v rámci systémů včasného varování, což může do velké 

míry přispět ke snižování budoucího ohrožení komunit (Drones for Disaster Response 

and Relief Operations, 2015, s. 4-7; Adams a Friedland, 2011; DeBusk, 2009, s. 2). 

Snižování zranitelnosti komunit jejich participací v akutní fázi pomoci je však 

minimálně vraném stádiu proliferace nepravděpodobné (Princová 2011, s. 64, 125- 

126). Zodpovězení otázky udržitelnost životního prostředí v souvislosti s proliferací 

humanitárních UAVs je mimo rozsah této práce. Řada odpůrců humanitárních dronů 

v této souvislosti však upozorňuje na riziko, které můžou UAVs způsobit při ztroskotání 

(Skrzypietz, 2012, s. 9; Mosterman et al., 2014, s. 263; Harriman a Muhlhausen, s. 1-2). 

Názory akademiků na míru a pravděpodobnost nehodovosti klasických letounů a dronů 

se však rozcházejí. Dle Skrzypietz (2012, s. 9) je například pravděpodobnost 

nehodovosti plně automatizovaných bezpilotních leteckých prostředků v rámci civilních 

misí srovnatelná s nehodovostí klasických letounů, kde jsou dvě třetiny nehod 

způsobeny lidskou chybou (Spiegel, 2003, cit. Podle Skrzypietz, 2012, s. 9).

6.8 Transparentnost

„ Cítíme odpovědnost jak vůči těm, kterým se snažíme pomoci, tak vůči těm, od nichž 

dostáváme prostředky. “ ,, Všechna naše jednání s dárci i příjemci budou otevřená 

a transparentní. Uvědomujeme si nutnost podávat zprávy o naší činnosti, a to jak 

z hlediska finančního, tak z hlediska kvality naší práce.“ ,, Budeme se rovněž snažit 

otevřeně hovořit o dopadu naší práce a o faktorech, které tento dopad omezují nebo 

podporují.,, „Naše programy budou založeny na vysoké úrovni profesionality 

a zkušenosti, aby se tak minimalizovala ztráta cenných prostředků“ (Humanitarian 

Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004. s. 272)

Devátý princip Kodexu klade důraz také na kontrolu rozdělování pomoci (Hilhorst, 

2004, s. 25-26). Galeta (cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 9-11) poznamenává, že 

technologie umožňují lepší a konkrétnější transfery zdrojů, které mohou být specificky 

zacíleny dle potřeb zasažených komunit a větší transparentnost, což tvrdí také Santos 

(2013). Chow (2012a) spatřuje možnost přenášení videí a snímků v reálném čase, jako 

nástroj okamžitého ověření toho, zda byla pomoc skutečně doručena. Genderové role a 

místní kultura však mohou mít signifikantní vliv na to, jakým způsobem je pomoc 

přerozdělena, což nemusí být prostřednictvím dronů zaznamenatelné (Humanitarian
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Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2004, s. 80; Galeta, cit. Podle 

Vinck et al., 2013, s. 10). Sandvik (2013, s. 135-161) dokonce tvrdí, že technologické 

inovace umožňující doručování pomoci na dálku představují riziko s ohledem na 

zodpovědnost vůči příjemcům pomoci.

Chow (2012a) vnímá potenciál humanitárních dronů v eliminaci korupce a krádeží. 

Autor zmiňuje, že ušetřené finanční prostředky na bezpečnost mohou být využity přímo 

na pomoc zasaženým komunitám. Přístup k technologiím však může být v řadě komunit 

a zemí nerovnoměrný, omezený dostupností finančních prostředků, lidských zdrojů, 

ale také restrikcemi v přístupu k informacím. Využívání dronů jakožto kontrolních 

mechanismů doručení humanitární pomoci pouze určitou částí populace, pak může mít 

vliv na rozložení moci v komunitách, což může mít značné negativní konsekvence 

(Galeta, cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 10).

„Profesionalita je  centrálním ethosem moderního humanitárního systému“ (Vinck, 

2013, s. 162-193). Humanitární drony mohou přispět k získávání informací 

o humanitární pomoci, což může vést k její profesionalizaci (Sandvik a Lohne, 2014, 

s. 158). Pro udržení profesionálního standardu při proliferaci humanitárních dronů však 

bude nutné stanovení jasných pravidel a regulací pro jejich užití a pro přijímání 

inovativních řešení nabízených novými aktéry vstupujícími do humanitárního systému 

(Galeta, cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 10). Sandvik (2013, s. 135-161) upozorňuje 

na to, že v rámci technologizace humanitární pomoci chybí diskuze týkající 

se transparentnosti, efektivnosti a zodpovědnosti, zdůrazňované v rámci devátého 

principu Etického kodexu.

Tento bod Kodexu klade důraz na kontrolu rozdělování humanitární pomoci. 

Přestože řada autorů (Galeta, cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 9-11; Santos, 2013; Chow 

2012a) považuje drony za nástroj podporující transparentnost, lze konstatovat, 

že transparentnosti nelze dosáhnout bez misí prováděných v terénu humanitárními 

pracovníky, neboť řada specifik, které mohou negativně ovlivnit přerozdělování 

pomoci, nemusí být prostřednictvím UAVs zaznamenatelná. Jak upozorňuje Chow 

(2012a) není žádoucí a ani pravděpodobné, že by drony zcela nahradily klasický 

personál. V tomto ohledu pak proliferace dronů, podpořená klasickými způsoby 

doručování pomoci, analýzou potřeb prováděnou přímo v terénu a následnou evaluací, 

může pozitivně přispět k navyšování transparentnosti. Při proliferaci UAVs je třeba dbát 

na princip „Do No Harm “ s ohledem na existenci nerovností v přístupu k technologiím. 

V rámci tohoto bodu Etického kodexu se hovoří také o finanční zodpovědnosti
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jak vůči zasaženým komunitám, tak vůči donorům. Při současné neexistenci 

kvantitativních výzkumů, týkajících se cenové výhodnosti užití UAVs by humanitární 

organizace s ohledem na udržení profesionálních standardů měly podpořit nejen 

výzkum technologizace pomoci, ale také otevřenou debatu o rizicích a výhodách, které 

by přinesla. Právě otevřená debata s donory, příjemci pomoci a dalšími relevantními 

aktéry o faktorech ovlivňující humanitární práci, je jádrem devátého principu Etického 

kodexu.

6.9 Publikační etika a právo na soukromí

„ V naší informační, publikační a propagační činnosti budeme k obětem krize 

přistupovat jako k důstojným lidem, nikoli jako k jakýmsi objektům bez naděje. “ „ Nikdy 

nesmíme ztratit respekt vůči obětem krizové události a přestat je  považovat 

za rovnocenné partnery v naší činnosti “ (Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Disaster Response, 2004. s. 272). V rámci posledního principu Etického 

kodexu je kladem důraz na zachování důstojnosti obětí humanitárních katastrof při 

snaze o získání finančních prostředků ve spolupráci s médii i v rámci vlastní 

fundraisingové činnosti. Humanitární organizace se v rámci tohoto bodu zavazují ke 

snaze o poskytování objektivního obrazu krizové události (Humanitarian Charter and 

Minimum Standards in Disaster Response, 2004, s. 272).

Mosterman et al. (2014, s. 262) považují technologie za nástroj, prostřednictvím 

kterého je možné zlepšovat povědomí veřejnosti o konkrétní události. Přestože 

Gregorich (2013) upozorňuje na fakt, že více informací přímo nezvyšuje míru 

uvědomění, snímky a grafiky pořízené během humanitárních katastrof mají významný 

vliv na to, jakým způsobem je katastrofa posuzována a chápána širokou veřejností, 

samotnými humanitárními aktéry, ale také donory (Sandvik, 2013, s. 154). Pro příjemce 

pomoci je však primární reakce humanitárních aktérů na vzniklou katastrofu (Sandvik, 

2013, s. 154).

Jak upozorňuje Wilson a Brown (2009, s. 2-3) humanitarismus je spojen s emocemi, 

které jsou vyvolávány příběhy a obrázky lidského utrpení. Život zachraňující mise 

přitahovaly, přitahují a budou přitahovat pozornost (Murphy, 2014, s. 13; Vinck, 2013, 

s. 13-39; Geleta, cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 9). Při nedodržování principu 

kategorického Kantova imperativu zdůrazňujícího účel rozumové bytosti o sobě samé, 

hovoří někteří autoři o „pornografii chudoby. “ Přístupu, kdy dochází 

k zobrazování příjemců pomoci jako bezbranných a ubohých lidí, což znemožňuje
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budování rovnocenného vztahu mezi nimi a poskytovateli humanitární asistence 

a rozvojové pomoci (Princová, 2011, s. 68). Nová blízkost vytvořená prostřednictvím 

snímků lidského utrpení v reálném čase může paradoxně snížit míru empatie ke 

skutečnému lidskému utrpení (Sandvik a Lohne 2014, s. 156; Gregorich, 2013). Určení 

etických hranic v rámci informačních kampaní a fundraisingových aktivit, 

je i přes vnitřní pravidla a kodexy organizací podle respondentů výzkumu Hilhorst 

(2004, s. 27) mnohdy složité. Otázkou zůstává jaké procento dat získaných pomocí 

humanitárních dronů je skutečně využitelné v rámci fundraisingových aktivit 

a informačních kampaní. Žádná z výše popsaných misí neobsahuje informace 

o takovém využití dat a žádná z humanitárních organizací také nepopisuje snahy 

pilotovat drony přímo k tomuto účelu.

Desátý princip Etického kodexu se věnuje také zachování důstojnosti člověka 

při spolupráci humanitárních organizací s médii, což je důležité zejména ve světle 

rozvoje CNN efektu 3.0. Tento termín popisuje situaci, kdy různé skupiny populisticky 

využívají informace bez respektu k zasažené populaci a cílí tyto informace na globální 

publikum, ve snaze o jeho aktivizaci, bez znalosti humanitárních principů, či lokálního 

kontextu (Sandvik, 2013, s. 142-143). Užívání UAVs médii je stále populárnější, i přes 

nejasné a přesto restriktivní prostředí, což demonstrují nové pojmy „dronová 

žurnalistika“ nebo „robotpaparazzi“ (Schroyer, 2013; Tremayne a Clark, 2014, s. 232- 

246). FAA definuje užití UAVs pro účely žurnalistiky a tedy generování zisku jako 

nelegální, bez předchozího povolení, čehož by si měly být humanitární organizace 

spolupracující s médii, která používají drony, vědomy (Holton, Lawson a Love, 2015, 

s. 1-5,10). Humanitární UAVs mohou být považovány za ty pro účely žurnalismu, 

což může v konečném důsledku snižovat kredibilitu humanitárních organizací. Pozice 

humanitárních aktérů, díky dronové žurnalistice, byla ztížena například po zemětřesení 

v Nepálu v roce 2015, kdy byli členové některých týmů UAVs dokonce zatčeni a jejich 

bezpilotní letouny zkonfiskovány (Meier, 2015, s. 57-63).

Obavy o zachování důstojnosti člověka při nasazení humanitárních dronů, jsou spjaté 

také s obavami z narušení soukromí. Veřejnost má dle Gelsdorf and Strohmeyer (2014, 

s. 10) tendenci naddimenzovávat kapacity dronů, což potvrzují také Clothier et al. 

(2015, s. 1167, 1179). Po hurikánu Katrina v roce 2005 například nevyužila armáda 

dron vhodný k humanitárním účelům právě z obav, že veřejnost bude takové užití dronu 

považovat za zásah do soukromí (Muprhy, 2015). Stejné obavy přispěly 

k odložení letu humanitárního UAV po sesuvech bahna ve Washingtonu v roce 2014
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(Muprhy et al. 2016: 476-488; Case Studies, 2016, s. 15). Podobné obavy jsou 

podpořeny také tím, že represivní složky stále více nasazují nové technologie v rámci 

sledování a vyšetřování (Reese, 2015). Podle McDougal (2012, s. 92-102) má být 

policie dokonce jedním z největších uživatelů UAVs vůbec. West a Bowman (2016, s. 

650) se věnují etickým dilematům při nasazování dronů pro úěely dozoru restriktivními 

složkami. Tito autoři předpokládají, že přítomnost, ani absence UAVs nejsou 

jednoznačně pozitivní, nebo negativní, neboť oba tyto stavy jsou ve své podstatě 

problematické. Přítomnost UAVs může vést k panoptickému efektu, kdy se běžné 

chování lidí mění, pokud si lidé myslí, že jsou monitorováni, což může vést ke strachu a 

podezíravosti spojenými s pocitem zásahu do soukromí (West a Bowman, 2016, s. 652; 

Lim, 2002, s. 690; Sarpong a Rees, 2014, s. 216-220). O adaptabilním chování 

monitorovaných lidí, kdy dochází k racionalizaci jednání a konformitě, hovoří také 

Palm (2009, s. 235) a další autoři (Brown, 2000; Rosenberg, 2005, s. 142,148). Není 

však jasné, do jaké míry by k takovému jednání mohlo dojít při nasazení UAVs pro 

humanitární účely. Díky adaptabilnímu chování by však humanitární organizace nebyly 

schopné získat objektivní obraz krizové události, který mají dle posledního principu 

Etického kodexu zobrazovat.

Dle Fischhoff, Lichenstein a Slovic (1981, cit. Podíle in Clothier et al., 2015, 

s. 1168), Otway a Winterfeldt (1982, s. 247-256) a Gelsdorf a Strohmeyer (2014, 

s. 14) je právě zachování soukromí jedním z klíčových faktorů určujících akceptaci 

humanitárních dronů. Podle Gettinger et al. (2014, s. 25,26) je vnímání práva 

na soukromí relativně flexibilní, měnící se v čase pod vlivem společenských změn 

a proliferací technologií, které ovšem nemusí být prediktibilní. Soukromí není pouze 

individuálním právem, ale součástí sociálního blahobytu (Lee, 2007). Což je důležité 

zejména s ohledem na množství informací, které drony zaznamenávají a které musí být 

chráněny před zneužitím (Sandvik a Lohne, 2014, s. 158). Někteří autoři považují big 

data dokonce za největší hrozbu pro lidská práva a humanitární systém, pak není vůči 

takovým hrozbám imunní (Meier, 2013, s. 96). Podle Sandvik a Lohne (2014, s. 158) 

se zastánci humanitárních dronů věnují rizikům spojeným s ochranou soukromí a dat 

v současném, ne příliš ostře vymezeném právním prostředí jen okrajově (Sandvik 

a Lohne, 2014, s. 158). Etický kodex Červeného kříže a Červeného půlměsíce se otázce 

soukromí, která přímo souvisí se zachováním důstojnosti člověka, přímo nevěnuje 

a Etický kodex humanitárních UAVs jen velmi vágně.
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Diskuze o vhodnosti užití humanitárních UAVs při snaze o zachování důstojnosti 

člověka by měla vycházet jak z utilitaristického diskurzu obhajujícího největší štěstí 

největšího počtu při dodržení zásady ,,Do No Harm“, tak z deontologického, 

povinnostního etického diskurzu. Obhájci dronů se zaměřují na technické výhody, 

ale s narůstajícím počtem misí sUAVs bude docházet k objevování nových etických 

a právních otázek. Naivní přijetí technologie bez inkluzivní diskuze by mohlo vést 

k vyloučení veřejnosti z formování tohoto inovativního prostředí, a tedy k ohrožení 

posledního bodu Etického kodexu, který vnímá zasažené katastrofou jakožto 

rovnocenné partnery při své činnosti (West a Bowman, 2016, s. 655).

Přestože UAVs mají nesporný informační potenciál, je podle posledního principu 

Etického kodexu nezbytné zachovávat při informační činnosti důstojnost lidí 

zasažených humanitární katastrofou. Je třeba mít na paměti, že získaná data se pro oběti 

katastrof stávají validními prostřednictvím reakce humanitárních aktérů (Sandvik 2013, 

s. 154). Rychlost při sdílení dat může být v kontradikci se zachováním důstojnosti obětí 

humanitárních katastrof. Prozatím není jasné, do jaké míry jsou informace získávané 

prostřednictvím humanitárních UAVs relevantní zejména v rámci fundraisingových 

aktivit, neboť žádná z misí popsaných v této práci explicitně nepopisovala takové 

využití. Lze však konstatovat, že v rámci proliferace dronů by se humanitární 

organizace měly nadále řídit již existujícími vnitřními pravidly a zásadami, které 

umožňují zachovat důstojnost člověka, jemuž je poskytována humanitární asistence. 

Stejná doporučení lze aplikovat i v rámci spolupráce s médii, která stále ve větší míře 

inklinují k dronové žurnalistice, která může do jisté míry ohrozit humanitární praxi. 

V tomto ohledu je nezbytný otevřený dialog mezi těmito dvěma aktéry a vzájemný 

respekt. Důstojnost člověka se nezpochybnitelně odvíjí také od respektu kjeho 

soukromí. Přestože veřejnost má tendence naddimenzovávat kapacity dronů (Clothier et 

al. 2015, s. 1167,1179), je otázka ochrany soukromí a osobních informací při užití 

humanitárních UAVs zcela validní a pro humanitární aktéry velmi důležitá, neboť právě 

zachování soukromí je jedním z klíčových faktorů určujících akceptaci humanitárních 

dronů (Fischhoffa et at., 1981, cit. Podle Clothier et al., 2015, s. 1168; Otway a 

Winterfeldt, 1982, s. 247-256; Gelsdorf and Strohmeyer, 2014, s. 14). Sandvik a Lohne 

(2014, s. 158) upozorňují na nedostatečný zájem humanitární komunity týkající se 

ochrany soukromí a dat při použití humanitárních UAVs. V této situaci je aktivní 

zapojení humanitární komunity do diskuzí na toto téma a iniciace procesu normativního 

ukotvení ochrany soukromí při využití UAVs zcela nezbytná.
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Závěr

Důvodem pro výběr tématu ,,Etická dilemata využívání humanitárních dronů“ 

byla nerozvinutost debaty vztahující se k řadě etických otázek pramenících ze snahy 

integrovat technologii dvojího užití do humanitárního prostoru. Problematika využití 

původně vojenské technologie v rovině civilní za účelem humanitární a rozvojové 

asistence, je z hlediska nového pojetí bezpečnosti v rámci společenského sektoru 

(Buzan, 2005) vysoce relevantní.

Přestože záchranní roboti nejsou vytvářeni pro konkrétní druh katastrof, obliba 

jejich využívání pro humanitární účely stále narůstá (Murphy, 2014, s. 54). Jak 

poznamenává Soesilo a Sandvik (2016, s. 9) i Galeta (cit. Podle Vinck et al., 2013, s. 

11) není již nadále otázkou, jestli budou humanitární organizace využívat bezpilotních 

leteckých prostředků, ale spíše jakým způsobem. West a Bowman (2016) konstatují, že 

přítomnost, ani absence dronů není jednoznačně negativní, nebo pozitivní, neboť obě 

varianty jsou problematické. Vymezení se k dané tématice je však pro humanitární 

aktéry nadále nevyhnutelné. Tato práce má pro humanitární organizace sloužit jako 

vodítko inovativně využívající jakožto operacionalizační rámec Etický kodex 

Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který je základním 

dokumentem humanitární teorie i praxe a je tedy klasickým humanitárním aktérům 

dobře známý.

Práce byla rozdělena do šesti kapitol, z nichž první se věnovala vymezení 

terminologie, druhá historii formující současnou podobu humanitární a rozvojové 

asistence. Třetí kapitola seznámila čtenáře s humanitárními aktéry západního systému. 

Čtvrtá kapitola představila morálně filozofické teorie strukturující principy Etického 

kodexu Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Pátá kapitola se věnovala technologii 

bezpilotních leteckých prostředků a jejímu dosavadnímu využití pro humanitární účely. 

V rámci šesté kapitoly byla jednotlivá dilemata využívání humanitárních dronů 

analyticky posouzena v rámci deseti principů Etického kodexu Červeného kříže a 

Červeného půlměsíce.

Humanitární drony jsou, a do budoucna mohou být přínosem zejména pro účely 

detailního průzkumu, mapovaní a situační analýzy, které jsou nezbytné v rámci 

okamžité odpovědi na katastrofu. Riziko představuje využívání humanitárních dronů v 

komplexních krizích, postkonfliktních a konfliktních oblastech. Při zapojení UAVs do 

humanitárních operací musí být proto dodržen princip „Do No Harm čímž dojde k
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podpoře základního humanitární principu dostat a nabídnout humanitární pomoc. 

Humanitárním organizacím je doporučeno vytvoření mezinárodně uznávaného etického 

kodexu nasazování robotů do humanitárních misí, jehož součástí by měla být finální 

verze Etického kodexu humanitárních UAVs (Schroeder a Meier 2016, s. 25).

Proliferace humanitárních UAVs může přispět k poskytování pomoci na základě 

potřeb zasažených komunit, což ovšem nezaručuje to, že tato pomoc bude poskytnutá 

nediskriminačním a spravedlivým způsobem. Bez fyzické přítomnosti v terénu nebude 

možné požadavek na nediskriminující charakter pomoci dodržet. Roboti nemají nahradit 

lidský potenciál, spíše jej doplnit (Murphy 2014, s. 4-15; Sandvik 2013, s. 134-161). V 

rámci růstu počtu netradičních aktérů může docházet ke snižování profesionality oboru, 

což opět může vést k ohrožení principu nediskriminace. Riziko může představovat 

taktéž inklinace k paternalistickému přístupu humanitárních aktérů využívající 

technologizované prostředky humanitární a rozvojové asistence (Princová 2011, s. 125- 

126). V tomto ohledu bude stěžejní vliv klasických humanitárních aktérů na to, jakým 

způsobem bude technologizace pomoci a integrace nových aktérů do humanitárního 

prostoru probíhat. Kooperace a koordinace, je tedy klíčovým aspektem pro zachování 

profesionality oboru, která se odvíjí od schopnosti doručování humanitární asistence bez 

jakékoli formy negativního rozlišování. Možná dehumanizace pomoci a možnost vzniku 

fyzické a psychologické vzdálenosti mezi příjemci a poskytovateli by měli být 

předmětem dalšího výzkumu (Sandvik a Lohne 2014, s. 155-156).

Proliferace humanitárních dronů je značně ohrožují s ohledem na třetí a čtvrtý 

princip Etického kodexu, které kladou důraz na apolitický charakter pomoci. Data 

získaná pomocí humanitárních dronů mohou mít významný politický a vojenský 

informační potenciál, jejich ochrana je proto naprosto stěžejní (Whipkey a Verity, 2015, 

s. 7). Současné fragmentované prostředí týkající se ochrany dat není na proliferaci 

humanitárních dronů a sběr big data uzpůsobené. Kontroverze užití humanitárních 

dronů se odvíjí také o toho, že se jedná o technologii dvojího užití zatíženou politickým 

lobbingem, která je využívána restriktivními a obrannými složkami státu, 

v postkonfliktních oblastech, v rámci neohraničeného boje proti terorismu, k účelům 

monitoringu lidských práv a pro podporu mandátu R2P. Humanitární organizace by se 

proto měly vyhnout užití humanitárních UAVs v postkonfliktních oblastech a v rámci 

komplexních krizí, kde může snadno docházet k militarizaci pomoci (Sandvik a Lohne 

2014, s. 157,159; Shaw, 2014; Chapman, 2003, s. 2-21; Gregory, 2011, s. 238-250).
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Dodržování takového požadavku může být velmi komplikované s ohledem na dodržení 

humanitárního imperativu.

Míra, do níž může proliferace dronů ohrozit místní kulturu a zvyklosti 

zdůrazňované v pátém principu Etického kodexu, je značně variabilní, odvíjející se od 

řady sociokulturních faktorů dané země, či komunity (Clothier et al., 2015, s. 1179). 

Diskutabilní může být nasazení dronů v oblastech obývaných původními, 

nerozvinutými kmeny a komunitami. Různí autoři v souvislosti s vojenskými drony 

hovoří o emocionálních a psychologických traumatech lidí, úzkostech, 

posttraumatických stresových poruchách, pocitu sociální kontroly a paranoe (Standfrod 

Law School and NYU School of Law, 2012, s. 98, cit Podle Shaw, 2013, s. 9; Shah, 

2012, s. 24; Wall a Monahan, 2011, s. 240; Hofman a Whittall, 2015). Je otázkou, zda 

podobné stresové reakce mohou vyvolat i humanitární drony. V tomto ohleduje nutný 

další, zejména kvalitativní výzkum a osvěta. Jednoznačné přínosy proliferace UAVs 

v rámci respektování místní kultury a zvyklostí nejsou zřejmé.

Využívání lokáních zdrojů a zajištění participace místních komunit zmiňované 

v rámci šestého a sedmého principu Kodexu, může být proliferací dronů ohroženo 

zejména v rámci první, akutní fáze humanitární pomoci (Hilhorst 2004, s. 21; Princová, 

2011, s. 64, 125-126). Humanitární organizace by také měly dbát na dodržení zásady 

nestrannosti a neutrality rozhodnou-li se spolupracovat s místními organizacemi, které 

mohou obchodovat s ozbrojenými složkami států. Rozšíření UAVs je rizikové zejména 

díky nezralému legislativnímu prostředí, které je dle Skrzypietz (2012, s. 8) největší 

nevýhodu současného užití UAVs. Dle Gelsdorf and Strohmeyer (2014, s. 1) by 

humanitární organizace měly při formulaci zákonů týkajících humanitárních dronů 

zaujmout aktivní roli, neboť dlouhodobé působení humanitárních organizací v dané 

zemi může plně záviset na způsobu jakým bude toto téma s vládami komunikováno.

Vnucení pomoci zevnějšku, které nevyužitím lokálních kapacit hrozí, by bylo v 

přímém rozporu se sedmým bodem Etického kodexu. Lze předpokládat, že s narůstající 

proliferací technologie bude narůstat počet potenciálních partnerů zejména pro 

rozvojové mise. Zaměstnávání místního obyvatelstva je pravděpodobné ve 

společnostech s již existující infrastrukturou týkající se UAVs a ve vyspělejších zemích. 

Nejzranitelnějších skupiny však budou s největší pravděpodobností z tohoto procesu 

vyloučeny (Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, s. 46-48). 

V tomto kontextu se doporučuje výzkum současné míry využívání lokálních kapacit a
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zdrojů v rámci humanitární a rozvojové asistence a možností prohlubování závislosti 

příjemců na externí pomoci.

Odhlédneme-li od problematiky zplnomocňování příjemců pomoci, které je 

důležité zejména v tom ohledu, že samotné zasažené komunity zpravidla zachrání 

nejvíce lidí postižených katastrofou (Gilbert, 1998, s. 11-18), může proliferace 

humanitárních dronů přispět k minimalizaci budoucího ohrožení komunit, na kterou 

upozorňuje osmý princip Etického kodexu, neboť informace získané pomocí UAVs 

mohou být využity ve všech fázích pomoci, včetně činností spojených s udržitelným 

rozvojem. Humanitární drony mohou být taktéž dobře využitelné v rámci implementace 

konceptu LRRD.

Odpovědnost a transparentnost vůči příjemcům pomoci a dárcům může být 

proliferací humanitárních dronů posílena při současném zachování klasických způsobů 

doručování humanitární a rozvojové asistence. Nové způsoby monitoringu a evaluace 

by měli současné způsoby doplňovat, nikoli je plně nehradit. Otevřená debata mezi 

humanitárními aktéry, příjemci pomoci a donory o výhodách a nevýhodách UAVs, 

včetně rizik, která může tato technologie představovat, bude-li využita jako kontrolní 

mechanismus doručení pomoci, je momentálně chybějícím klíčem k dodržení 

předposledního principu Etického kodexu.

Díky nespornému informačnímu potenciálu big data, může být proliferace dronů 

přínosná pro poskytování objektivního obrazu krizových událostí, o němž se zmiňuje 

poslední princip Kodexu. Riziko však tkví v nedodržení zachování důstojnosti člověka, 

narušením jeho práva na soukromí, které je jednou z podmínek sociálního blahobytu 

(Lee, 2007). Nejednotné právní normy týkající se ochrany soukromí a dat a 

nedostatečné uchopení problematiky v rámci Etického kodexu Červeného kříže a 

Červeného půlměsíce i Etického kodexu humanitárních UAV, stejně jako chybějící 

diskuze, mohou být vnímány jako nezralost prostředí, o jehož rozvoj by měla 

humanitární komunita usilovat. Rizikovým faktorem je taktéž rozvoj dronové 

žurnalistiky, která může snižovat kredibilitu humanitárních organizací a tím ohrozit 

humanitární praxi. Humanitárním organizacím se doporučuje vytvoření 

konsolidovaného "humanitárního datového ekosystému" (Raymond et al., 2016, s. 3,12- 

13) a podpora debaty vztahující se s k publikační etice.

Proliferace dronů a technologizace pomoci je nevyhnutelným procesem, na něj 

se musí humanitární aktéři připravit. Představa humanitárního dronu jakožto perfektního 

humanitárního pracovníka, je zcela utopická (Sandvik a Lohne, 2014, s. 157,159),
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potenciál UAVs pro humanitární a rozvojovou asistenci je však nesporný (Bustelo, 

2013; Skrzypietz, 2012). Největší přínos mohou humanitární drony přinést v rámci 

snižování budoucího ohrožení komunit a usnadnění přístupu k zasažené populaci, který 

je dle Slim (2015, s. 6-11) největší výzvou pro současnou humanitární praxi. Největší 

rizika naopak tkví v nedodržení principu „Do No Harm, “ vnucování pomoci zevnějšku, 

její militarizaci a politizaci, která je dle Hilhorst (2004, s. 9-11) zásadním problémem 

rozvojové a humanitární asistence, která je stále ve větší míře spojována se 

zahraničními politikami Západu. Využívání UAVs v konfliktních a postkonfliktních 

oblastech je zcela nevhodné. Nezralé legislativní prostředí týkající se UAVs a ochrany 

„big data“ momentálně znemožňuje úspěšnou integraci dronů do humanitárního 

prostoru. Momentálně nelze požadavek Humanitárního kodexu UAV na to, aby výhody 

užití humanitárních dronů jednoznačně převážily jejich rizika, dodržet. Nezbytný je 

aktivní vstup humanitárních aktérů do debaty vztahující se k etickým dilematům 

využívání humanitárních dronů, podpora tvorby legislativy, iniciace dalšího výzkumu a 

kritická evaluace nabízených řešení.
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Summary

The selection of the topic “Ethical dilemmas of humanitarian drones” was/is based on 

the insufficiency of the current debate related to the efforts to integrate dual-use 

technology into humanitarian space. The problematics of of the integration of 

technology primarily developed for military purposes into the civilian sphere for 

humanitarian and development purposes is highly relevant for the/a new concept of 

security and its civil sector (Buzan, 2005).

Despite of the fact that humanitarian robots are not produced for concrete types 

of disasters, their popularity is increasing (Murphy, 2014, p. 54). As Soesilo, Sandvik 

(2016, p. 9) and Galeta (in Vinck et ah, 2013, p. 11) mention, the question is not if 

humanitarian organizations will use unmanned aerial vehicles, but how. West and 

Bowman (2016) state that neither presence nor absence of drones is unproblematic. 

Taking a stance on the integration of humanitarian drones into humanitarian missions is 

inevitable for humanitarian actors. The aim of the/this paper is to help them to orient 

themselves in the problematic. The thesis uses The Code of Conduct for the 

International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental 

Organisations in Disaster Relief as an operational framework. The document which is a 

core of humanitarian theory and practice is a suitable for such a purpose.

The/This paper has/is (been) divided into six chapters, the first one has been/is 

devoted to definition of terminology, the second one to the history which has formatted 

the current shape of humanitarian and development work. The third chapter has 

described/describes humanitarian actors of the Western humanitarian system. The fourth 

has dealt/deals with moral philosophical theories structuralizing the principles of the 

Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement. The 

technology of unmanned aerial vehicles was/is presented in the fifth chapter together 

with current cases of humanitarian missions deploying it. Within the last chapter ethical 

dilemmas of humanitarian drones has been/is analytically evaluated within the 

framework of the ten principles of the Code of Conduct for the International Red Cross 

and Red Crescent Movement
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Humanitarian drones are and will be advantageous especially for purposes of 

detailed reconnaissance, mapping and situation analysis which are crucial for rapid 

response to disaster. The usage of drones may be precarious for complex crises and in 

conflict areas. If UAVs are deployed the “Do No Harm" principal must to be followed 

to maintain the humanitarian imperative. The recommendation for humanitarian 

organizations is to submit an internationally recognizable Code of Conduct for 

humanitarian robot deployment. The part of the document should be constituted by a 

finalized version of Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines (Schroeder and 

Meier 2016, p. 25).

Proliferation of humanitarian drones may contribute to humanitarian delivery 

based on needs, which doesn't automatically mean that the aid will be provided in a 

non-discriminatory and fair manner. The physical presence of humanitarian workers in 

the field is still needed. Robots are not supposed to substitute humans, rather to 

supplement them (Murphy 2014, p. 4-15; Sandvik 2013, p. 134-161). With an 

increasing number of non-traditional humanitarian actors, the risk of de

professionalization of humanitarian space is raising. This may result in jeopardizing the 

non-discrimination principal. The inclination to a paternalistic approach of humanitarian 

actors using technologized means of humanitarian and development assistance also 

constitutes a risk (Princová 2011, p. 125-126). The role of classical humanitarian actors 

is therefore crucial for successful technologization of aid and integration of new actors 

into the humanitarian space. Cooperation and coordination are key aspects for ensuring 

professional andnon-discriminatory humanitarian delivery. Possibilities of 

dehumanization of aid, dependency on it and appearance of physical and psychological 

gap between aid providers and beneficiaries should be the subject of further research 

(Sandvik and Lohne 2014, p. 155-156).

The proliferation of humanitarian drones endangers the third and fourth principal 

of the Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement 

stressing the apolitical character of humanitarian and development assistance. The data 

acquired by drones can have significant potential for political and military purposes, 

their security is therefore crucial (Whipkey and Verity, 2015, p. 7). The current 

legislative environment, which is very fragmented, is not suitable for drone proliferation 

obtaining big data. The controversy of humanitarian drones is rooted in their dual-use 

character, UAVs are deployed by restrictive and defence state forces, in post-conflict
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areas, as a means of war against terrorism, to monitor human rights violations, and to 

support R2P. The technology is also heavily under the pressure of political lobbying. 

Humanitarian organizations should avoid the deployment of UAVs in complex crises 

and post-conflict and conflict areas where the risk of aid militarization is very high 

(Sandvik and Lohne 2014, p. 157,159; Shaw, 2014; Chapman, 2003, p. 2-21; Gregory, 

2011, p. 238-250). Followingsuch recommendations however may be very problematic 

on the ground.

The extent to which drone proliferation may threaten local culture and habits 

stressed by the fifth principal of the Code of Conduct for the International Red Cross 

and Red Crescent Movement vary significantly as sociocultural specifications of each 

country and community differ. The deployment of drones may be problematic in areas 

inhabited by traditional tribes and undeveloped communities. Several authors speak 

about psychological and emotional traumas, anxieties, post-traumatic stress disorders, 

feelings of social control and paranoia caused by armed drones (Standford Law School 

and NYU School of Law, 2012, p. 98, in Shaw, 2013, p. 9; Shah, 2012, p. 24; Wall and 

Monahan, 2011, p. 240; Hofman and Whittall, 2015). It is questionable if humanitarian 

drones may cause the same reactions. Further, especially qualitative research and 

edification is highly required. Clear-cut advantages of drone proliferation for respect to 

local culture has not been noticed yet.

The requirement of the sixth and seventh principal of the Code of Conduct for 

the International Red Cross and Red Crescent Movement on usage of local resources 

and participation of local communities may be threatened especially during the first 

phase of humanitarian response (Hilhorst 2004, p. 21; Princová, 2011, p. 64, 125-126). 

If humanitarian organizations make the decision to cooperate with local companies and 

partners, the integrity of these counterparts must be verified as they may trade with 

military. Such a cooperation could be an endangering factor for neutrality and 

impartiality of humanitarian actors. Drone proliferation is hazardous especially within 

the immature legislative environment, such as it is perceived by Skrzypietz (2012, p. 8) 

as the biggest complication for utilization of humanitarian drones. According to 

Gelsdorf and Strohmeyer (2014, p. 1) humanitarian organizations should take an active 

role in legislative processes related to humanitarian drones. The long-term operations of 

humanitarian actors may depend on how the topic is communicated with governments.
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External enforcement of humanitarian aid caused by non-involvement of local 

communities would be in direct contradiction to the seventh principal of the Code of 

Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement. It could be 

assumed that with the proliferation of drones, potential bases of partners will grow 

particularly for development missions. The employment of local staff is more probable 

in countries with already existing drone infrastructure and in countries of the global 

South. The likelihood of the engagement of the most vulnerable groups is however quite 

low (Drones for Disaster Response and Relief Operations, 2015, p. 46-48). The 

Research on the extent of current engagement of locals into humanitarian drone 

missions and on possibilities of aid dependency is recommended.

Putting aside the empowering aspect of local communities which is highly 

required as locals save the most victims of humanitarian disasters (Gilbert, 1998, p. 11- 

18), drone proliferation may contribute to the minimalization of future risks of societies. 

The information acquired by humanitarian drones may be used during all the phases of 

of humanitarian process. UAVs may be useful for implementation of LRRD concept as 

well.

Accountability and transparency towards beneficiaries and donors may be 

supported by drone proliferation if current means of humanitarian delivery will be 

maintained. The new approaches to monitoring and evaluation should complement the 

present-day approaches rather than to replace them. The open debate about possible 

advantages and disadvantages of using drones also as a controlling tool is missing for 

fulfilling the requirement on transparency embodied in the eighth principal of the Code 

of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement.

The informational potential of big data is undoubtful hence the proliferation of 

drones may be plausible for the provision of an objective picture of crises. Interference 

with privacy which is considered as crucial for social welfare of human beings could be 

endangering if human dignity is not preserved during the proliferation of drones. (Lee, 

2007). Disunited legal framework regarding privacy and data security and its 

insufficient incorporation into the Code of Conduct for the International Red Cross and 

Red Crescent Movement and Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines 

together with the absent debate are signs of immaturity of the current environment. Its 

development should be in the interest of humanitarian actors. Drone journalism may 

have negative impact on credibility of humanitarian actors as drones used by journalists
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and humanitarian actors can be easily exchangeable. The recommendation for 

humanitarian organizations is to develop a consolidated “ecosystem of humanitarian 

data” and to stimulate the debate on publishing ethics.

Drone proliferation and technologization/technological development of aid is an 

inevitable process and humanitarian actors should be prepared for it. The imagination of 

drone as a perfect humanitarian worker is utopian (Sandvik and Lohne, 2014, 'p. 

157,159), the potential of UAVs for humanitarian and development work is however 

unquestionable (Bustelo, 2013; Skrzypietz, 2012). The biggest contribution of drones is 

related to the access to victims of disasters and minimalization of further exposure. The 

most dangerous aspects of drone proliferation are connected to the deviation from “Do 

No Harm ”, external enforcement and militarization of aid. Deployment of drones to 

conflict and post-conflict areas is totally inappropriate. Immature legislative 

environment with regards to UAVs, data security and privacy preclude the successful 

integration of drones into humanitarian space. Currently it is not possible to fulfil the 

requirements of the Humanitarian UAV Code of Conduct & Guidelines, according to 

which the benefits of humanitarian drone deployment should unequivocally outweigh its 

disadvantages. Active inputs into the debate on ethical dilemmas of humanitarian 

drones, support of legislative procedures, initiation of further research and evaluation of 

offered solutions are therefore essential.
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