
Tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc ze čtvrtka 13. dubna 2006 

V minulých dnech se Charita Olomouc ve spolupráci s povodňovým štábem Magistrátu města Olomouc a 
s dalšími organizacemi snažila o minimalizaci škod způsobených povodněmi. V pondělí 10. dubna 2006 
povodňový štáb Charity Olomouc zhodnotil průběh své krizové aktivity a rozhodl o dalším postupu při 
následné povodňové pomoci. 

Týmy sociálních pracovníků Charity Olomouc o víkendu dokončily monitoring potřeb obyvatel v 
zasažených oblastech Olomoucka. Výsledky více než třiceti provedených šetření ukazují, že budou 
potřebné zejména vysoušeče; na několika místech oblasti jsou zatopené studny a některé zaplavené 
domácnosti přišly o elektrospotřebiče. 

V průběhu povodní Charita nabídla Magistrátu města Olomouce i starostům obcí v regionu Olomoucka 
pomoc. Tu nabízeli členové týmů také přímo na místech postižených povodní: lidem předávali letáky s 
kontaktními čísly. Nabídka pomoci Charity byla připravena předem a zaslána povodňovému štábu 
magistrátu s předstihem, takže v případě potřeby ubytování evakuovaných vozíčkářů reagovala okamžitě 
-  ještě v noci. 

V době činnosti evakuačního centra magistrátu v ZŠ Terrerova a poté i v centru v Černovíře byly na 
žádost magistrátu k dispozici také zdravotní sestry Charity. Dvě přijely pomáhat ze Zábřehu, další dvě 
byly z Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce. Sestry se střídaly denně, po celých 24 hodin v 

evakuačním centru. „Většinou ošetřovaly drobná poranění, pouze v jednom případě byl stav 
evakuované osoby akutní a byla převezena do nemocnice,“ informovala Jana Vážanová, která měla na 
starosti koordinaci zdravotních sester. 

Dobrá spolupráce byla také s ostatním humanitárními organizacemi – Člověkem v tísni (po zjištění 

potřeby přítomnosti svého týmu v olomouckém regionu od účasti ustoupil a nabídl finanční pomoc v další 
fázi), ADRA (na Olomoucko dorazil tým odborníků na stavební sanace po povodni, jenž s sebou přivezl 
také 85 vysoušečů; rozděloval je na základě průzkumu prováděného Charitou), Diakonie (do Olomouce 
dorazil tým pracovníků, vybavených potřebným nářadím včetně pneumatického kladiva a v sobotu 8. 4. 
pomáhal s odstraňováním následků povodně). 
 
Charita se osvědčila v oblasti sociálního šetření v zaplavených oblastech. „Je to základní věc, kterou 
umíme a můžeme poskytnout,“ říká hlavní koordinátor krizového štábu Charity Petr Macek, „jsme v této 
oblasti pružnější než magistrát, jehož pracovníci čekali v kanceláři, kdo za nimi přijde s žádostí o pomoc.“ 
Charita umí do akce nasadit lidi, kteří neudělají chyby, je i nadále připravena pomáhat lidem, kteří se s 
následky povodní budou vyrovnávat dlouho. 

To potvrdila i psycholožka Míša Chaloupková, která se za Charitu podílela na činnosti Psychosociálního 
intervenčního týmu ADRA (PIT). Její návštěvy přímo na místě byla pro postižené povodní byly 
přínosem, v práci bude ještě pokračovat; u mnohých lidí se následky prožitého stresu teprve projeví a 
proto je dobré, aby věděli, že je tu někdo připravený jim pomoci. 

Charita také eviduje a podle potřeby obyvatel rozváží prostředky k úklidu a dezinfekci (Savo a 
chloramin). Tisíc litrů Sava poskytla humanitární organizace ADRA ze svých zdrojů, Charita dostala také 
materiální pomoc od supermarketů Globus, Makro (čisticí prostředky, gumové rukavice) a Baumax 
(nářadí).  

„Na požádání je rozdělujeme, stejně tak i vysoušeče ze skladu Arcidiecézní charity Olomouc, jsme 
připraveni také poskytnout další pomoc – např. nábytek, ledničky ap.,“ říká Petr Macek. Několika 
rodinám byly poskytnuty poukázky na oblečení z humanitárního skladu (SOS).  
 

Pracuje se také na přípravě dotazníků pro pomoc z krizového fondu Tříkrálové sbírky, která by měla 
pomoci lidem, kteří nedosáhli na pomoc státu. Jak řekl Petr Macek, pokud by někdo věděl o někom, kdo 
potřebuje pomoc, může kontaktovat Charitu Olomouc, protože potřebný materiál je připraven a 
připraveni jsou pomoci jsou i sociální pracovníci.  

 
Z Holešova hlásí: Letošní povodeň naštěstí není tak obrovského rozsahu, jako v letech 1997 a 2002, 
ale občanů řady obcí se dotýká až příliš osobně… Opravdu do nelehkého postavení se dostali ti, jimž 
voda - nikoli poprvé - zničila vše, co jí přišlo do cesty. I přesto se v mnoha lidech zvedla vlna ochoty 
pomoci. doufejme, že nejen v prvních několika týdnech. Charita Holešov se připojila k sbírce na pomoc 
postiženým povodněmi a ve svém sídle uspořádala rovněž sbírku čistících přípravků. Na tuto akci 
upozornila obyvatele plakátky a článkem v regionálním tisku. 



Charita Zábřeh na Moravě se také zapojila do pomoci postiženým. Postiženy byly nejvíce obyvatelé z 

lokalit v povodí řek Moravy (Moravičany), Moravské Sázavy (Hněvkov a Lupěné), Třebůvky (Loštice). 
Jejich obyvatelům Charita  prostřednictvím obecních úřadů nabídla zapůjčení čerpadel, vysokotlakého 
čistícího stroje WAP, kondenzačních vysoušečů, elektrocentrály. Nabídli jsme také „ruce“ ochotné k 
dobrovolné výpomoci při boji s následky záplav. Tato forma pomoci je zacílena hlavně na lidi, kteří si 
úklid po opadlé vodě nemohou zajistit sami (osamělí senioři, zdravotně postižení). Skupina dobrovolníků 
ze Zábřeha odjela pomáhat také do Litoměřic. 

Charita Lipník nad Bečvou: Na území města bylo hodně zatopených sklepů, evakuovaných bylo pět 
rodin. Charita pomáhá rodině, která přišla o elektrospotřebiče a vybavení domácnosti. 

Kojetín: Zatopeno bylo 15 domů, Charita reagovala okamžitou nabídkou čisticích prostředků a 
vysoušečů. 

Litovel: Voda přišla rychle a rychle opadla. Charita poskytovala čisticí prostředky a pomáhala s úklidem. 

Slavičín: Velká voda vyplavila Chráněnou dílnu Charity Slavičín, dosud čerpali vodu. Lidem v oblasti 
Slavičína se však nic nestalo, stále tu spíš doznívají následky zimy, kdy ve Slavičíně sníh způsobil zřícení 
několika střech a několik rodin je stále ještě v nouzovém ubytování. 

Ivana Jeništová,  
tiskové oddělení Arcidiecézní charity Olomouc 
telefon: 604 200 283 

 


