
Jak EU poskytuje 
podporu v případě 
mimořádných 
událostí

FAKTA A ČÍSLA 
Nejhorší přírodní pohromy hlášené v České 
republice od roku 2001 do roku 2019 
podle počtu postižených lidí.

Pohroma Rok Počet úmrtí

Extrémní teploty 2003 418

Extrémní teploty 2012 25

Povodně 2002 18

Povodně 2013 15

Pohroma Rok Postižení lidé

Povodně 2013 1 300 000

Povodně 2002 200 000

Povodně 2009 14 450

Bouře 2006 4 200

Zdroj: Databáze mimořádných událostí (EM-DAT)

HLAVNÍ RIZIKA POHROM 
V ČESKÉ REPUBLICE 

MECHANISMUS CIVILNÍ  OCHRANY EU – JAK MŮŽEME POMOCI?

Pohromy na hranice nehledí, ale evropská solidarita 
a silná společná odezva mohou minimalizovat jejich 
následky. Ve světě, kde vyvstávají stále nové hrozby, 
připravila Evropská unie takovou úroveň ochrany, která 
dokáže v budoucnu zachraňovat životy.

Pokud je mimořádná událost nad možnosti dané země, 
může si daný stát vyžádat pomoc prostřednictvím 
mechanismu civilní ochrany EU, který byl zaveden 
v roce 2001. 

Na mechanismu civilní ochrany EU se podílí všechny 
členské státy Evropské unie, stejně jako Island, Černá Hora, 
Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko. Společně 
dokážou pomoci poskytnutím zdrojů a odborníků. 

Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU mohou 
o pomoc požádat všechny země na světě.

P O V O D N Ě

B O U Ř E 

Civilní ochrana 
a humanitární 
pomoc

https://www.emdat.be/index.php


rescEU – SPOLEHLIVÝ EVROPSKÝ MECHANISMUS 
CIVILNÍ  OCHRANY
V roce 2019 Evropská unie představila další úroveň svého mechanismu civilní ochrany: rescEU.
Evropský soubor civilní ochrany je založen na systému dobrovolných příspěvků zúčastněných zemí. Nicméně 
neexistovala žádná rezerva pro případ omezené dostupnosti pomoci státům stiženým pohromou.
V takových situacích zakročí rescEU: nyní je k okamžitému nasazení připravena evropská flotila pro 
mimořádné události.

rescEU V AKCI
Mechanismus rescEU byl založen v březnu 2019. O několik měsíců později, 13. srpna, čelilo Řecko 
mimořádné události: po celé zemi během 24 hodin vypuklo celkem 56 lesních požárů. Země si vyžádala 
pomoc EU, aby společně zastavily požáry, které decimovaly celý region. 
Mechanismus civilní ochrany EU reagoval neprodleně, a to vůbec prvním spuštěním rescEU. Tři letadla 
z rezerv rescEU, dvě italská a jedno španělské, neprodleně vyrazila směrem k ostrovu Evia. Úzká spolupráce 
mezi členskými státy EU byla v boji s devastujícími požáry klíčová a pomohla zachránit mnoho životů.

Lesní požáry na řeckém ostrově Evia značně ohrozily obyvatele 
nedalekých vesnic, jejich majetek i chráněné lesy. Tento den 
byla vůbec poprvé mobilizována naše nová rezerva rescEU. 
Bylo skutečně úchvatné pozorovat evropskou spolupráci 
v akci v tomto klíčovém okamžiku historie!“
Eleftherios Manousis, pracovník pohotovostní služby – Středisko pro koordinaci 
odezvy na mimořádné události – styčný důstojník – operace rescEU v Řecku

Česká republika poskytla od roku 2014 v rámci mechanismu 
civilní ochrany EU pomoc v reakci na deset mimořádných událostí.

Česká republika nabízí  pomoc Íránu

 Mimořádná událost: povodně

V dubnu 2019 zasáhly Írán bleskové povodně, které si vyžádaly několik životů a způsobily celonárodní škody. Íránské 
úřady se obrátily s žádostí o pomoc na mechanismus civilní ochrany EU a Česká republika rychle zareagovala 
poskytnutím základní materiální pomoci, která měla zemi ulevit od utrpení.

Česká republika nabízí pomoc Chorvatsku, Řecku, Maďarsku a Slovinsku

 Mimořádná událost: uprchlická krize

V období od června do prosince 2015 uprostřed jedné z největších uprchlických krizí Evropy požádaly země jako 
Chorvatsko, Řecko, Maďarsko a Slovinsko o pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Česká republika 
na jejich požadavek zareagovala poskytnutím základní materiální pomoci, aby imigrantům ulehčila v situaci, kdy 
se musejí přizpůsobit novým podmínkám. 

„
Více informací

https://ec.europa.eu/echo/

https://ec.europa.eu/echo/

