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Anotace
Příspěvek popisuje konkrétní aspekty humanitární a další spolupráce České republiky
s Jordánským hášimovským královstvím. Tuto spolupráci dokazují jednotlivé projekty, stejně
jako zahraniční cesty nejvyšší představitelů Jordánského království a České republiky.
Klíčová slova
Jordánsko, humanitární pomoc, mezinárodní spolupráce, diplomatické vztahy.
Abstract
This paper describes the specific aspects of the Czech Republic's humanitarian and other
cooperation with the Hashemite Kingdom of Jordan. This cooperation is demonstrated by
individual projects, as well as the foreign trips of the High Representatives of the Kingdom of
Jordan and the Czech Republic.
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1. Humanitární pomoc1
Pojem „humanitární pomoci je definován přímo v zákoně (viz § 2 písm. b) zákon č. 151/2010
Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů): „humanitární pomocí
poskytovanou do zahraničí 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“.2
Formy pomoci poskytované do zahraničí
Charakter, rozsah a teritoriální vzdálenost jsou určující pro zvolenou formu případné pomoci
do zahraničí:
Z obecného hlediska lze hovořit o následujících formách okamžité humanitární pomoci:






Záchranářskou.
Materiální.
Finanční.
Poradenskou.
Kombinovanou.

Záchranářská humanitární pomoc do zahraničí
V rámci záchranářské humanitární pomoci do zahraničí jsou připraveny speciální typy
odřadů. Odřady jsou vždy složeny tak, aby odpovídaly potřebám v místě mimořádné události
(požární odřad, povodňový odřad, USAR odřad – urban search and rescue, tedy vyhledávání
a záchrana v zastavěných oblastech …). Členy odřadu jsou hlavně příslušníci Hasičského
záchranného sboru České republiky a dále mohou být součástí odřadu také příslušníci
kynologických brigád, specialisté Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany,
Policie České republiky, apod.
Materiální humanitární pomoc do zahraničí
Materiální humanitární pomoc do zahraničí je poskytována na základě konkrétní žádosti
postiženého státu, která je následně českou stranou zvážena a humanitární pomoc je
případně Českou republikou poskytnuta. O materiální humanitární pomoci také rozhoduje
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí.
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Finanční humanitární pomoc do zahraničí
O poskytnutí finanční humanitární pomoci do zahraničí rozhoduje Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky. Pomoc je většinou poskytována
prostřednictvím mezinárodních organizací nebo přímo na bankovní konto určené postiženým
státem.
Poradenská humanitární pomoc do zahraničí
V tomto případě vysílá Česká republika do postižené oblasti specialisty a odborníky nebo
poskytuje potřebné informace směřující k zamezení ztrát na lidských životech nebo
k omezení materiálních škod.
Kombinovaná humanitární pomoc do zahraničí
Při tomto druhu pomoci se kombinují předcházející čtyři formy pomoci.
Zásady poskytování pomoci do zahraničí
Základním hlediskem je celková efektivita a přínos poskytnuté pomoci, tedy její potřebnost,
rychlost, vhodný obsah v závislosti na potřebách postižené země, efektivita využití
dostupných národních či mezinárodních zdrojů, přiměřenost disponibilních finančních
a technických prostředků a personálních kapacit, teritoriálně politická kritéria (vyváženost,
diplomatické souvislosti), využití mezinárodní koordinace pomoci a spolupráce s tuzemskými
i mezinárodními nevládními organizacemi.
Rozhodujícím hlediskem pro poskytnutí pomoci Českou republikou musí být potřeby
postižené země, vyjádřené oficiální žádostí příslušné vlády. Nabídka českých vládních či
nevládních organizací, skupin nebo jednotlivců je druhořadá.3
2. Spolupráce s Jordánským hášimovském královstvím
Čilá zahraniční spolupráce, kterou dokazují zahraniční služební cesty nejvyšší představitelů
Jordánského království a České republiky. Pro příklad lze uvést:



státní návštěva předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka v Jordánském
hášimovském království a ve Státě Izrael ve dnech 8. – 11. března 2008;
pracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga
v Egyptské arabské republice, Státě Izrael, na Palestinských autonomních územích
a v Jordánském hášimovském království ve dnech 4. až 6. ledna 2009;
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pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království
Násira Džudeha v České republice 11. – 12. března 2009;
návštěva místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka v Jordánsku, ve dnech
16. – 19. října 2009;
pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Jana
Kohouta v Jordánském hášimovském království a v Egyptské arabské republice ve dnech
5. až 8. října 2009.

Uvedené cesty měly vždy za cíl řešit politický i ekonomický charakter. Např. státní návštěva
předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka v Jordánském hášimovském království jak
uvádí vládní materiál: „se uskuteční v souladu s aktivním přístupem české diplomacie
k regionu Blízkého východu. Návštěva bude příležitostí k potvrzení tradičních a přátelských
vztahů obou zemí. Zároveň přispěje k posílení vzájemných ekonomických vztahů, které mají
dlouholetou tradici, a napomůže otevřít další příležitosti pro české podnikatelské subjekty.
Hlavním bodem programu návštěvy bude jednání s předsedou vlády Jordánského
hášimovského království Nadirem Dahabím. Předmětem jednání budou bilaterální otázky
politického i ekonomického charakteru. V souvislosti s problematikou Evropské unie budou
projednány možnosti dalšího rozvoje vztahů mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským
královstvím na bilaterální i multilaterální bázi. Tématem jednání bude i současná situace
v regionu Blízkého východu a severní Afriky, především dění v Iráku, arabsko-izraelský konflikt
a boj proti terorismu. Předpokládá se přijetí králem Jordánském hášimovském království
Abdulláhem II. Návštěva předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka v Jordánském
hášimovském království bude zároveň příležitostí k prezentaci stanovisek České republiky
v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a k dalšímu prohloubení vzájemných
kontaktů mezi oběma zeměmi. Návštěva předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka
v Jordánském hášimovském královstvím přispěje k dalšímu rozvoji vztahů mezi Českou
republikou a Jordánském hášimovským královstvím.“4
Z uvedené lze dovodit, že kladná zahraniční spolupráce obou zemí, byla i předpokladem, pro
efektivní zahraniční spolupráci ve formě humanitární pomoci či pomoci např. MEDEVAC.
A nejen v těchto oblastech, ale např. i Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, vědy,
mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského
království na léta 2013 až 2015, je dokladem pozitivní a kladné spolupráce obou zemí.
3. Humanitární pomoc Jordánskému hášimovskému království
Situace v okolních státech kolem Jordánského království se za poslední dekádu silně zhoršila,
což mělo velký vliv na stav populace v samotném Jordánsku. Za války v Iráku do Jordánska
uprchlo množství Iráčanů, v roce 2007 se jejich počet odhadoval na 700 000 – 1 000 000.
Dále zde pracuje množství manuálních pracovníků původem z Egypta, Sýrie, Indonésie a Jižní
Asie. V poslední době do Jordánska dorazilo také množství uprchlíků prchajících před válkou
v Sýrii. Což v současné době představuje největší hrozbu z hlediska humanitární pomoci,
jelikož příval uprchlíků je stálý. Na tuto situaci reagují nejen státy s pomocí, ale i humanitární
4
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organizace. Např. Člověk v tísni se rozhodl okamžitě z humanitárního fondu Klubu přátel
uvolnit milion korun na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku. Organizace spojených
národů v Jordánsku registrovala přes deset tisíc syrských uprchlíků, ale podle vládních
odhadů je v Jordánku přes sto tisíc Syřanů. Humanitární organizace odhadují, že alespoň
třicet tisíc lidí potřebuje okamžitou pomoc. Jordánská vláda Syřanům zdarma zpřístupnila
zdravotní a vzdělávací služby, mnoho lidí zatím přežívá díky pomoci příbuzných. Každým
dnem ale přechází hranice několik stovek lidí a místní kapacita pomáhat Syřanům se
vyčerpává. Člověk v tísni už z humanitárního fondu Klubu přátel uvolnil milion korun na
podporu podzemní sítě syrských lékařů Doctors Coordinate of Damascus. Další milion korun
z fondu bude směřovat na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku.5
Ale nejen nevládní organizace, ale i přímo Česká republika se snaží situaci v Jordánsku
pomoci. Např. již v roce 2005 působil ochranný tým Policie České republiky v Iráku
a instruktoři Policie České republiky v mezinárodním projektu výcviku iráckých policistů
v Jordánsku. Mezinárodní projekt výcviku iráckých policistů v Jordánském hášimovském
království byl zahájen koncem roku 2003 na základě rezoluce Rady Bezpečnosti Organizace
spojených národů č. 1511. Cílem projektu je obnova plné akceschopnosti nového iráckého
policejního sboru, který víceméně zanikl po pádu režimu Saddáma Husajna. Výcvik probíhá
na území Jordánska v blízkosti Ománu, kde byl k tomuto účelu vybudován výcvikový komplex
Jordan International Police Training Centre (JIPTC). Na výcviku se nyní podílí cca 360
instruktorů z Estonska, Finska, Chorvatska, Jordánska, Kanady, Maďarska, Rakouska,
Singapuru, Slovenska, Slovinska, Švédska, Spojeného království, Spojených států amerických
a Iráku. Policisté z České republiky, kteří působí v Jordánsku od ledna 2004, zaujali mezi
jednotlivými kontingenty významnou pozici. V Jordánsku se střídají 2 skupiny po 10 osobách
v šestiměsíčních intervalech. Původně byl projekt naplánován do konce roku 2005, díky
vývoji bezpečnostní situace v Iráku je však zřejmé, že v plánovaném období nebude
dosaženo požadovaného počtu vycvičených příslušníků iráckého policejního sboru. Současná
irácká vláda se navíc rozhodla naplnit stavy policistů nad úroveň Saddámova režimu. Tyto
dva hlavní důvody vedly Spojené státy americké, které jsou pověřeny vedením projektu,
k jeho prodloužení minimálně do konce roku 2006. Zastupitelské úřady Spojených států
amerických proto požádaly orgány přispívajících zemí o prodloužení svého angažmá v oblasti
i v roce 2006 a zároveň vyzvaly další země k zapojení do projektu.6
Též Hasičský záchranný sbor České republiky se podílel na humanitární pomoci v Jordánsku,
a to speciálním týmem pod patronací Evropské unie. Vzhledem ke složité situaci, která
nastala v Jordánsku s přílivem syrských uprchlíků, rozhodla Evropská unie o vyslání
speciálního týmu, který bude na místě koordinovat příliv humanitární pomoci do země. Za
Českou republiku byl do vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího
5
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a informačního centra Evropské unie nominován plk. Ing Vladimír Vlček Ph.D., náměstek
krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje. Pětičlenný
mezinárodní Tým civilní ochrany Evropské unie (European Union Civil Protection, EUCP) tým
koordinoval humanitární pomoc států Evropské unie syrským uprchlíkům. Mise začala
v pondělí 24. září 2012 v Bruselu, kde proběhla informační a koordinační porada týmu a
následně celý tým odletěl do Jordánska, kde působil po dobu sedmi dní. Zástupce českých
hasičů, plk. Vlček, jako vedoucí týmu, měl na starosti zavedení postupů a standardů při
koordinaci
humanitární
pomoci
na
místě.
Dále
zajišťoval
příjem
a distribuci materiální humanitární pomoci států Evropské unie, která je směřována syrským
uprchlíkům na území Jordánska.7
Dále byl pro Jordánsko zajištěn i program MEDEVAC. Program humanitárních evakuací
zdravotně postižených obyvatel (dále jen „program MEDEVAC“) je primárně určen pro vážně
nemocné děti z válkou postižených či jinak potřebných oblastí, kterým není možné zajistit
léčbu v místních podmínkách. Program MEDEVAC (z anglického Medical Evacuation) je
realizován Ministerstvem vnitra v úzké spolupráci s resorty ministerstev obrany, zahraničí
a zdravotnictví. Hlavní podmínkou vyhovění žádosti o zařazení pacienta do programu
MEDEVAC je posouzení diagnózy a možnosti léčby pacienta v České republice. Program
MEDEVAC upřednostňuje pacienty s takovým typem onemocnění, které si nevyžádá
intenzívní léčbu v řádech několika let (např. leukémie, epilepsie apod.). Další podmínkou je
také zjevná nediskriminace jiných, potřebnějších pacientů v zemi původu. Musí se jednat
o pacienty, pro které znamená léčení v České republice zásadní změnu jejich zdravotního
stavu (záchranu života anebo zásadní zvýšení kvality života). Pacienti musí být zároveň
vybíráni na základě relevantních lékařských zpráv, které jsou posuzovány odborníky v České
republice.8
Projekt MEDAVAC byl realizován již v letech 2012 a 2013 pro syrské uprchlíky, kdy bylo
jednání právě i s Jordánskem. Na základě společné dohody ministerstev zahraničních věcí,
zdravotnictví a vnitra bylo v druhé polovině roku 2014 realizováno pokračování programu
humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky
v Jordánském hášimovském království. V této věci bylo přijato usnesení vlády České
republiky ze dne 27. října 2014 č. 870 o pokračování programu humanitárních evakuací
zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánském hášimovském
království. Usnesení vlády č. 870 bylo realizováno v podobě krátkodobého vyslání celkem tří
českých specializovaných lékařských týmů do Jordánska. Jednalo se o specializované týmy
z fakultní nemocnice Motol (kardiochirurgie, ortopedie) a Nemocnice na Bulovce (plastická
a rekonstrukční chirurgie). Čtyři dětští kardiologičtí specialisté z Fakultní nemocnice Motol
provedli v období od 11. do 19. listopadu 2014 v nemocnici Al Khalidi Medical Center celkem
deset operací syrských a jordánských dětí s vrozenými vadami srdce. V druhé fázi mise další
dva týmy českých lékařů ve složení dvou ortopedů, anesteziologa a plastického chirurga
poskytli v nemocnici Al-Makassed pomoc 26 syrským pacientům, kteří utrpěli vážná zranění
7
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v průběhu konfliktu probíhajícím v jejich zemi. Lékaři z Fakultní nemocnice Motol
a z Nemocnice na Bulovce, působící v uvedených týmech, provedli od 29. listopadu do
4. prosince 2014 celkem 15 ortopedických a 11 plastických operací.9 V roce 2015 byla pomoc
Jordánsku a i syrským uprchlíkům ještě intenzivnější10. Jednalo se o následující akce:












MEDEVAC: Jordánsko; fakultní nemocnice Motol (9. až 19. únor 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (19. až 24. duben 2015)
MEDEVAC: Jordánsko; Nemocnice na Bulovce (6. až 15. květen 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; rekognoskační cesta fakultní nemocnice Olomouc (16. až 19.
květen 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; rekognoskační cesta fakultní nemocnice Hradec Králové (16. až 20.
květen 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (27. květen až 6. červen
2015);
MEDEVAC: Jordánsko; Fakultní nemocnice Motol (1. až 9. červen 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; Fakultní nemocnice Olomouc (1. až 17. září 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; Fakultní nemocnice Hradec Králové (12. až 18. říjen 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; proplacení operace v Ammánu (říjen 2015);
MEDEVAC: Jordánsko; Nemocnice Na Bulovce (25. listopadu až 4. prosince 2015).

Vládě České republiky a zejména Ministerstvo vnitra podporuje projekty MEDEVAC pro
Jordánsko, což dokládá i medializace a podpora i dalších subjektů (i politických stran).11
Dále Vláda pro rok 2016 připravila pomoc Jordánsku 100 milióny korun na řešení uprchlické
krize. Současně s tím Česká republika poskytne pětileté stipendium studentům z řad
uprchlíků, kteří jsou v Jordánsku. I Česká republika poskytla materiální a finanční pomoc i pro
uprchlický tábor Za’tarí. Na humanitární pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku včetně
uprchlického tábora Za’taría hostitelským komunitám vydala Česká republika v letech 2012
až 2014 zhruba 30 miliónů korun. Letos Česká republika na uprchlíky poslala 45 miliónů,
peníze byly určeny na rozvoj infrastruktury v uprchlickém táboře Za’tarí. 12
4. Řízený rozhovor
Jelikož jsem měla možnost se dotázat osoby zřejmě nejvíce kompetentní, dovolila jsem si
oslovit náměstka ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro
9
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integrovaný záchranný systém, plk. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D.13 Plk. Vlček působil jako
vyslaný expert v rámci humanitární pomoci členského státu Evropské unie pro pomoc
syrským uprchlíkům, kdy tato mise započala 24. září 2012.
Byl jste vyslán jako expert do Jordánska z důvodu humanitární pomoci, prosím kdy
a z jakých důvodů k tomuto vůbec došlo?
V roce 2012 došlo vzhledem k občanské válce v Sýrii k masívnímu exodu obyvatel do
okolních zemí. Nejvíce postiženými zeměmi bylo Jordánsko, Turecko a Libanon, dále pak Irák.
Jordánsko vzhledem ke skutečnosti, že do poloviny roku 2012 přišlo do této země cca 100tis.
uprchlíků požádalo o pomoc Evropské unie, která aktivizovala tzv. systém Mechanismu
Civilní ochrany Evropské unie. Generální ředitelství pro humanitární pomoc Evropské komise
(European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, DG ECHO) v těchto případech
při aktivaci Mechanismu vyzve členské státy Mechanismu (v současné době jich je 32, tedy
více než členů Unie) o nominaci expertů do tzv. Týmu civilní ochrany Evropské unie
(European Union Civil Protection Team, EU CPT) a z nominací vybere/sestaví tým, vzhledem
ke zkušenostem expertů a k jejich pozici v rámci Evropské unie.
V tomto konkrétním případě byl vybrán následující tým:
Vladimir Vlcek (CZ)
Bernd Noggler (AUS)
Pekka Tiainen (FIN-EK)
Marius Dogeanu (ROM)
Benedetto Tanzilli (IT)

Team Leader
Deputy Team Leader
Liaison Officer
Information Management Expert
Safety and Security Expert

Tomuto tým je uložen úkol pro Evropskou unii a členské státy Mechanismu vyhodnotit
situaci na místě a koordinovat přicházející pomoc.
Jaké byly podmínky na místě a jaká byla Vaše základní činnost, základní úkol?
Vše je dáno specifikací ze strany Evropské unie (Evropské komise), kterou tým dostane na
briefingu před odjezdem v Bruselu, výtah z tohoto opět přikládám:
Vzhledem ke skutečnosti, že v Jordánsku panují přísné bezpečnostní opatření, práce týmu
byla organizována na ambasádě Evropské unie, dopravu v rámci mise zajišťovala také
Ambasáda Evropské unie s tím, že otázky bezpečnosti zejména ve vztahu k Al Zatari campu
jsme dále vždy diskutovali s „bezpečnostním odborem“ Organizace spojených národů
(United Nations Department for Safety and Security), kde jsme si nastavili přísná
bezpečnostní pravidla. Z výše uvedeného je patrné, že v rámci této mise musela být
koordinována činnost s mnoha organizacemi a bylo přímo jednáno nejen s unijním
ambasadorem (v denním styku), ale také místopředsedou vlády-ministrem vnitra Jordánska
13
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či s nejvýše postaveným zástupcem Organizace spojených národů v zemi, tzv. United Nations
Resident Coordinator (obecně jeho postavení je vyšší než ambasadorů). Samozřejmostí byla
koordinace a styk s českou velvyslankyní České republiky v Jordánsku.
Jaké závěry jste z této služební cesty vyvodil a jaký dopad měla Vaše cesta?
Co se týče závěrů pro Evropskou unii, či pro členské státy Mechanismu civilní ochrany, to se
můžete dočíst ve výše uvedené závěrečné zprávě. Ve vztahu k České republice je potřeba
zmínit několik aspektů:









pro Českou republiku je velmi významné, pokud její zástupce/příslušník Hasičského
záchranného sboru České republiky je vybrán do role šéfa Týmu civilní ochrany Evropské
unie (European Union Civil Protection Team, EU CPT), tak tomu bylo i v minulosti,
například po zemětřesení v Japonsku);
je nutno zdůraznit, že v tomto případě se více jednalo o humanitární misi, než o zásah
specializovaných záchranářských týmů;
samozřejmě že tým vystupuje jako zástupce Evropské unie, ale stejně vždy dojde na
skutečnost, kdo odkud pochází;
v rámci mise jsou navázány kontakty na místní struktury civilní ochrany/požární ochrany,
což může předznamenat spolupráci do budoucna;
informace získány v průběhu mise jsou důležité nejen pro Evropské unii ale také pro
Českou republiku – Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky, speciální bezpečnostní služby…;
každá mise je přínosem pro konkrétní účastníky, neboť mohou na jedné straně zúročit
výcvik pořádaný v rámci Evropské unie a na druhé straně to rozšíří i jejich obzor
a zkušenosti se dají aplikovat v rámci České republiky.

Jak byste zhodnotil obecně humanitární pomoc, kterou poskytovala a poskytuje Česká
republika Jordánsku?
Česká republika v tomto konkrétním případě přispěla Jordánsku nikoli věcnou pomocí, ale
částkou ve výši 257 232 eur, což z mého pohledu bylo efektivnější řešení ...
Závěrem chci říct, že popsaná mise Evropské unie byla hodnocená jako úspěšná včetně
činnosti týmu, následně pak vzhledem k nárůstu Al Zatari campu až přes 100tis. uprchlíků
byly organizovány další dvě mise Evropské unie.
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