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Vlivem rychlého oteplení a tání sněhu a sráţek nebezpečně stoupají hladiny vodních toků. Lidem, jejichţ 
domovům hrozí povodně, jsou připraveny pomoci jednotlivé sloţky Sdruţení Česká katolická charita. 
Charita získala zkušenosti při povodních v roce 1997, 1998 a 2002. 
„Charita má bohaté zkušeností s krizovou pomoci při povodních z minulých let. Téměř na celém území ČR 
jsou naše krizové týmy v pohotovosti a jsou připraveny nabídnout pomoc,“ sděluje generální sekretář S 
ČKCH Oldřich Haičman. „Po povodních v létě 2002 poskytla Charita pomoc, vyčíslitelnou na téměř půl 
miliardy korun,“ dodává Haičman. Většinu pomoci mohla Charita poskytnout díky darům, zejména od 
partnerů ze zahraničí. Kromě přímé pomoci domácnostem (úklid, nákup elektroniky a vysoušení), šlo o 
poradenskou a psychosociální pomoc. „Hmatatelným“ výsledkem aktivit po povodních 2002 je dodnes 
celkem devatenáct projektů – domů a bytů pro občany, které záplavy připravily o domov.  

(VESELÍ NAD LUŢNICÍ) Vzhledem ke zvyšujícím se hladinám Luţnice a Neţárky nabídla Městská charita 
Veselí nad Luţnicí obyvatelům rizikových oblastí města pomoc při zabezpečení majetku vynesením do 
vyšších pater, z přízemních domů přenesením majetku do prostor sv. Františka. 
Městská Charita spolupracuje s městem Veselí nad Luţnicí a s informačním střediskem, odkud jsou 
prostřednictvím rozhlasu zveřejňovány její nabídky pomoci – například zapůjčení vysoušečů. Informace 

rovněţ šíří místní komerční stanice Faktor.  
Dosud bylo ve Veselí vyplaveno třicet občanů. V charitním domově sv. Františka budou provizorně 
umístěni ve společenské místnosti, armáda poskytne polní lůţka. 
Dnes v místě jen lehce sprchlo, očekává se, ţe řeky budou v noci kulminovat, a ţe tudíţ k dalších 
rozsáhlejším záplavám zatím nedojde. 

(OLOMOUC) Arcidiecézní charita Olomouc je členem krizového povodňového štábu a její pracovníci jsou k 
dispozici podle potřeb štábu. Na Moravě i dnes prší, vodní hladiny zatím stoupají. 

(HRADEC KRÁLOVÉ) Také pracovníci Diecézní charity Hradec Králové mají s povodněmi bohaté 

zkušenosti. Občanům mohou pomoci při vyklízení domácností a se zapůjčením vysoušečů. „Přijde-li 
povodeň, budeme na ni reagovat,“ říká Jana Karasová z Diecézní charity Hradec Králové.  

(PLZEŇ) V Plzni vznikla po posledních povodních (v roce 2002) dokonce stálá Terénní krizová sluţba, 
kterou provozuje plzeňská diecézní Charita. Sluţba pomáhá obětem ţivelných pohrom, poţárů ale i 

vztahových krizí a domácího násilí. “Pohotovost máme pořád, jsme připraveni pomoci především v 
psychosociální oblasti a nejen na Plzeňsku,” říká k hrozícím povodním vedoucí Terénní krizové sluţby 
Karel Šimr. 
Za loňský rok (2005) zasahovala Terénní krizová sluţba po 160 událostech. Poskytla přitom přes 400 
sluţeb více neţ čtyřem stovkám osob. Téměř třetinu z celkového počtu intervencí tvořila problematika 
různých osobních nebo vztahových krizí. Zvláštní skupinu tvoří oběti domácího násilí (26 případů). V 
oblasti mimořádných událostí vyjíţděl krizový tým nejčastěji k poţárům obytných domů (35 případů) 
nebo do domácností, které postihla ţivelní pohroma (14 případů).  

(BRNO, TŘEBÍČ, BLANSKO) Diecézní charita Brno je členem Integrovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. V současné době jsou v pohotovosti charitní krizové týmy 
zejména na Blanensku a Třebíčsku. „V Třebíči byl vyhlášen krizový stav, velká část města je uzavřena a 
evakuována. Oblastní charita Třebíč při koordinaci intenzivně spolupracuje s městem, kterému nabídla 
svou pomoc. Jsme připraveni vyslat pět profesionálních krizových týmů k mapování terénu a zapůjčit 
vysoušeče. V současné době jsme jiţ evakuovali 2 občany do charitního krizového ubytování o kapacitě 
25 lidí v Stařeči,“ uvedla včera večer Marcela Blaţková, koordinátorka krizového řízení OCH Třebíč.  

Na Blanensku funguje nepřetrţitě povodňová telefonická linka a krizový štáb je připraven kdykoliv vyrazit 
k řešení povodňových situací. „V současné době zatím nemáme hlášení o zatopení. Avšak bedlivě 
sledujeme vývoj a hladinu řek v regionu. Na potřeby případných obětí povodní jsme připraveni okamţitě 
reagovat,“ vysvětluje ředitelka blanenské charity Jana Sedláková. 
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