Národní základna humanitární pomoci otevřena
V úterý 2.11.2010 se v 10.00 hodin ve Zbirohu slavnostně uvádí do užívání
Národní základna humanitární pomoci.
Národní základna humanitární pomoci bude využívána za účelem
poskytování a přijímání humanitární pomoci do a ze zahraničí. Přispěje tak ke
zdokonalení logistiky humanitární pomoci v případě mimořádných událostí,
živelních pohrom apod. a vytvoří potřebnou infrastrukturu pro příjem a výdej
materiálu.
Výstavba Národní základny humanitární pomoci byla realizována
rekonstrukcí objektu ve skladovém zařízení Základy logistiky Olomouc
v západočeském Zbirohu. Rekonstrukce začala v roce 2009 a byla dokončena
v roce 2010. Rekonstruované objekty jsou využívány pro skladování materiálu,
pro garážování potřebné techniky a v případě potřeby také jako zázemí pro řidiče
a další pracovníky zapojené do procesu příjmu/vysílání pomoci. Ti mohou
využívat i zasedací místnosti vybavené veškerou potřebnou technikou, která je
využívána při řešení nenadálých situací.
Cíl projektu
Bezprostředním cílem projektu Národní základny humanitární pomoci bylo
vytvoření min. 2 500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování
humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu
a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo
určení. „Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování
humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných
veřejných služeb v této oblasti v České republice“, řekl náměstek pro ekonomiku
MV - generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Alois Sellner a dále dodal:
„Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání
České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu
její prestiže.“
Ředitel Základny logistiky Olomouc, pod kterou zbirožský areál spadá, Ing. Jiří
Němeček, řekl: „Mohu zde vyslovit přesvědčení, že to je ten hlavní smysl naší
práce – mít připraven určitý soubor materiálu pro poskytnutí postiženému
obyvatelstvu, mít připraven kvalitní a odborně zdatný personál a rychle
a profesionálně dopravit potřebnou materiálovou pomoc do místa určení.”
Financování
Výstavba základny, která byla realizována v rámci stejnojmenného projektu
Národní základna humanitární pomoci, byla financována ze státního rozpočtu
a strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Celkové
náklady, které byly v rámci Integrovaného operačního programu na vybudování
základny vyčleněny, byly ve výši téměř 85 milionů Kč, přičemž Evropská unie
může financovat až 85 % způsobilých výdajů projektu. Ve skutečnosti bylo
ušetřeno 18 % z plánované částky.

Co předcházelo vybudování Národní základny humanitární pomoci
V minulosti byla vybudována síť skladů Hasičského záchranného sboru České
republiky rozmístěných po celé republice, která slouží pro zabezpečení potřeb
záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva (skladování věcných
prostředků a materiálu). Hasičskému záchrannému sboru České republiky ale
chyběl jeden speciální centrální sklad pro organizaci příjmu a poskytování
materiální pomoci, který by měl kapacitu a vybavení dopravními prostředky
a technikou pro příjem pomoci ze zahraničí, pro její přepravu a distribuci do
základny nebo na místo určení a ve kterém by bylo možné vytvořit příslušné
zásoby pro potřeby pomoci do zahraničí. Řešením bylo vybudování Národní
základny humanitární pomoci. Volba místa pro výstavbu základny nebyla
náhodná. Zbiroh leží u mezinárodně významné dálnice D5, je v blízkosti Prahy
a objekty, které byly přestavěny na základnu, již vlastnil a provozoval Hasičský
záchranný sbor České republiky.
Ukázka toho, co bude skladováno v Národní základně humanitární
pomoci:
(1) protipovodňové pytle a násypky
(2) materiální pomoc pro nouzové přežití obyvatelstva (od stanů a dek až po
motorové pily)
(3) hygienické prostředky
(4) úklidové prostředky
(5) velkokapacitní vysoušeče budov MOL a T 102
(6) elektrocentrály 7, 15 a 30 kVA
Součástí NZHP bude samozřejmě také technika používaná k manipulaci a
distribuci humanitární pomoci.
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