
Tisková zpráva 3. 7. 2009 – Povodně 2009: Charita ČR pomáhá postiženým obcím 

(Brno) Voda se na Jesenicku vrátila zpět do svých koryt, ale zanechala za sebou zničené budovy, pole, 
komunikace a mnohdy také obavy a nejistotu, co bude dál. Diecézní charita Brno, která je součástí 
Charity ČR, v oblasti působí od neděle 28. 6. Do obcí v podhůří Rychlebských hor vyslala své krizové 
týmy, které pomáhají lidem vyrovnat se s psychickými i materiálními následky povodní.

V prvních povodňových okamžicích pomáhali postiženým obcím zejména členové Hasičského 
záchranného sboru ČR.  Poté, co přestaly být bezprostředně ohrožovány lidské životy, dostávají stále větší díl 
prací na starosti neziskové organizace, které jsou součástí Integrovaného záchranného systému ČR. V rámci jejich
spolupráce jsou rozděleny úkoly dle schopností a specializace jednotlivých organizací. 

„Tradiční doménou našich krizových týmů je pomoc těm lidem, kteří si pro své stáří, hendikep nebo 
nemoc nemohou pomoci sami. Bohaté zkušenosti získaly jednotlivé Charity při tomto typu pomoci již po 
povodních v letech 1997, 1998 a 2002,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. „Jsem přesvědčen, že je zúročí 
i letos".

Diecézní charitu Brno (součást Charity ČR, www.charita.cz ) v postižených oblastech zastupují krizové 
týmy Oblastní charity Znojmo, Oblastní charity Blansko a Oblastní charity Břeclav, které jsou jejími 
organizačními jednotkami.

Na Jesenicku působí Hana Jagošová, vedoucí krizových týmů Diecézní charity Brno: „Každý den 
vstáváme brzy ráno a na lůžko uléháme před půlnocí. Na starosti máme 4 obce – Javorník, Vápenná, Černá voda, 
Stará červená voda, kde obcházíme každý dům. Pomáháme lidem, kteří jsou v úzkostných nebo agresivních 
stavech, komunikujeme s lidmi, kteří trpí psychickými poruchami. Když je třeba, poskytujeme odbornou 
laickou zdravotní pomoc. Svůj postup konzultujeme s psychologem od hasičů, s kterým máme dvakrát denně 
porady. Složité případy předáváme odborným psychologům. Po celou dobu jsme neustále připraveni pomoci 
při náhlé evakuaci“.

Její kolega Ludvík Mihola z Oblastní charity Znojmo nastiňuje další část aktivit krizového týmu: „Od středy
rozjíždíme monitoring potřeb ve spolupráci s Charitou Javorník. Mapujeme potřeby postižených domácností, 
zda mají vodu, nářadí, zda funguje kanalizace. Dotazníkové šetření potřeb je základem pro vyřízení žádosti 
o státní hmotnou podporu. V odůvodněných případech pomůžeme lidem sepsat žádost a pak dále za ně 
komunikujeme se starostou a se sociálním odborem za účelem kladného vyřízení, zatímco samotní žadatelé 
se mohou věnovat opravám svých domovů“.

Členové týmů se pravidelně střídají. Ve středu přijely čerstvé síly z Oblastní charity Znojmo, další přijedou 
v pátek. Připraven je tým Oblastní charity Blansko, který se v minulých dnech vrátil z podobné mise v Novém 
Jičíně. Krizové týmy Diecézní charity Brno budou v oblasti působit minimálně do 15. července.

Situace není jednoduchá s každou bouřkou se vrací deprese a posttraumatické stavy. K tomu Ludvík 
Mihola dodává: „V Bernarticích, kde jsme ubytováni, se o kritickém víkendu lidé těšili na pouť, ale sváteční den 
změnila velká voda v tragédii“. Lidé v regionu, který trpí velkou nezaměstnaností, dostali další rány osudu, ale 
přesto nečekají odevzdaně na pomoc druhých. Mnozí občané nezištně poskytují technickou podporu, jako je 
například zapůjčení skútru, který umožňuje koordinátorům prací rychlý pohyb po stále obtížně průjezdných 
komunikacích.

Na sbírkovém kontě Charity ČR (číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906) 
bylo k 1. 7. již 1 731 447 Kč. (Na toto konto věnovala Charita ČR z vlastních zdrojů částku 215 000 Kč, dalších 100 
000 Kč přispěla KDU-ČSL a 1 431 447 Kč věnovalo téměř osm set padesát drobných dárců. Z této částky již 
400 000 Kč putovalo do postižených oblastí na nákup nejnutnějšího materiálu.)

Další složky charitní organizace pomáhají postiženým obcím také hmotně a technicky. Do regionů bylo 
zapůjčeno několik desítek vysoušečů, jsou koordinovány dodávky čisticích prostředků, rozprašovacích repelentů 
a nářadí. Charita Javorník denně zajišťuje 150 bezplatných porcí jídla pro postižené občany a dobrovolníky.

Součástí nabídky pro postižené povodní je také linka důvěry při Oblastní charitě Blansko (s působností 
pro celou Českou republiku) telefon: 516 410 668.

Nadále jsou potřebné čisticí prostředky, hygienické a ochranné rukavice, rozprašovací repelenty, 
smetáky, nářadí. Začíná být nouze o balenou pitnou vodu. Vše lze nosit do sídla Diecézní charity Brno 
na tř. Kpt. Jaroše 9, odkud jsou Vaše dary distribuovány do postižených obcí.

Za Vaši podporu lidem v nouzi děkujeme!
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