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Tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný 
v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc 
obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky 
a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu 
poskytují. 
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Občanské sdružení  A D R A 
 
 

 
 
 
 
Sídlo: Klikatá 1238/90c   

158 00  Praha 5  - Jinonice  
tel.: 257 090 641,  

   tel/fax: 257 090 642  
 
 
Kontaktní osoby:  Jan Bárta – výkonný ředitel  

mobil : 724 151 861 
Vítězslav  Vurst   

    mobil: 608 769 002 
 
 
Občanské sdružení ADRA  se mj. věnuje poskytování bezprostřední 

a následné fyzické, psychické, eventuelně duchovní pomoci obětem  katastrofy. 
Podílí se na zajišťování koordinované humanitární pomoci v návaznosti na činnost 
složek Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí.  
 
 
Nabídka:   
 
1. ubytování na nezbytnou  dobu  
 

Místo 
 

Adresa 
 

Telefon 
 

Brno Střední 10, 602 00  Brno 603 858 816 
Znojmo Veselá 20, 669 02 Znojmo    515 226 120 
Havířov  Gen. Svobody 9/57,736 01 Havířov 608 405 655 
Holešov Nám.F.X. Richtera 1212, 769 01 Holešov 605 840 929 
Vsetín Palackého 152, 755 01 Vsetín 603 740 964 
Nový Jičín Suvorovova 478, 741 01 Nový Jičín 556 703 163 
Zlín Tyršova 1108, 763 02 Zlín 602 964 969 
Šumperk Jánošíkova 3, 787 01 Šumperk 583 212 439 
Mohelnice Smetanova 8, 789 85 Mohelnice 603 931 237 
Třebíč Jungmannova 16, 674 01 Třebíč 605 916 605 
Olomouc Balcárkova 12, 775 00 Olomouc 777 562 633 
Břeclav Jiráskova 2, 690 00 Břeclav 603 787 563 



  

Mor. Budějovice Funtíčkova 277, 676 01 Mor. Budějovice 605 916 605 
Hradec Králové Nezvalova 377, 500 02 Hradec Králové 776 085 654 
Česká Třebová Smetanova 1450, 560 00 Č. Třebová 777 624 198 
Pardubice Labská 377, 530 02 Pardubice 776 085 654 
Karlovy Vary Plzeňská 49, 360 01 Karlovy Vary 732 543 695 
České Budějovice Fr. Šrámka 24, 370 01 Č. Budějovice 608 251 259 
Turnov Nádražní 1130, 511 01 Turnov 603 301 022 
Trutnov  M. Majerové 86/10, 541 01 Trutnov 777 014 343 
Liberec U Jánského kamene 3, 460 01 Liberec 604 106 708 
Horní Cerekev Smetanova 384, 394 03 H. Cerekev 605 984 847 
Luže Komenského 249, 538 54 Luže 604 257 177 
Jablonec nad Nisou P. Bezruče 2540/61, 466 01 Jablonec n.N. 604 106 708 
 
 
2. přeprava  
 
- nákladní souprava 24 tun (75  metrů krychlových zboží)  
- AVIE skříň 1,5 t  
- osobní automobil  
 
3. sklady 
 
- ADRA Praha - Jinonice - pomoc všeho druhu 
- ADRA Frýdek - Místek - podávání čistého obnošeného šatstva  
- ADRA Hradec Králové - podávání čistého obnošeného šatstva, nábytek 
 
4. týlový tým   
 
- lékaři, psychologové, sociální pracovníci vyškolení  pro psychickou, duchovní 
pomoc při odstraňování posttraumatických stavů  
 
5. spolupráce 
 
- vedení evakuačních center  
- vedení skladů s humanitární pomocí tj. převzetí, distribuce a vedení evidence  
 
6. spolupracovníci 
 
- široká síť v různých městech a obcích ČR  
 
7. brigády, dobrovolníci 
 
- organizování brigád mladých lidí při odstraňování následků katastrof  
- nadnárodní síť - cca 140 zemí světa  
- dobrovolnické centrum Česká Lípa 
- dobrovolnické centrum Frýdek - Místek 
 
8. časový limit zpohotovení k provád ění pomoci 
 
- kontaktní osoby    -  okamžitě  
- ostatní     -  0 - 6 hodin  
- doprava     -  okamžitě, pokud není mimo ČR  



  

 
 
9. možnosti jiné pomoci   
 
- sesterské organizace ADRA ve světě - jedná se o 16 dárcovských zemí  
- členská základna Církve adventistů sedmého dne v ČR  
 
10. lokální p ůsobnost  - Česká republika, evropské státy  
  

 

 
 
 
 



  

 
 

A r m á d a   s p á s y 
 
 

 

 
 
 

Sídlo národního úst ředí   Petržílkova 2565/23 
Armády spásy:   158 00 Praha 5  

tel.: 251106424 
fax.:251106442 
e-mail: ustredias@volny.cz 

 pavla_ekkertova@czh.salvationarmy.org  
 
 

Kontaktní osoby :   mjr. Pieter H. Dijkstra  -  národní velitel 
 
     Mgr. Pavla Ekkertová  -  tajemnice národního 
         velitele 
 
     Přemek Kope ček - ředitel soc. služeb 



  

 
     Henk van Hattem  - koordinátor krizových situací  

 
Armáda spásy (dále jen AS) je mezinárodní křesťanskou organizací 

s ústředím v Londýně.  Na území České republiky  začala působit v roce 1919. 
V roce 1950 byla její činnost ukončena tehdejším režimem. Od roku 1990 se její 
členové kromě misijní práce, věnují péči o sociálně znevýhodněné a jinak potřebné 
občany. V České republice provozuje například ubytovny pro bezdomovce, denní 
centra (pro bezdomovce, propuštěné vězně apod.), domy pro matky s dětmi, farmu, 
ubytovnu pro staré lidi a řadu komunitních center. Příslušníci AS se věnují také 
oblasti vězeňské péče a dalším humanitárním aktivitám. 
 
 
Nabídka: 
 
1. nouzové ubytování 

místo počet lůžek místo počet lůžek místo počet lůžek 
Praha 200 Brno 112 Ostrava 130 
Karlovy Vary 45 Krnov 85 Havířov 60 
 

Tyto kapacity jsou využívány jako zařízení pro lidi bez přístřeší, nemusí být 
tedy k dispozici právě plná kapacita, lze však lůžka přidat. Mnohé zařízení disponují 
jídelnami, které lze využít jako evakuační centra. 
 
2. ošacení  - je možné zajistit větší množství ošacení - pánské, dámské, dětské. 
 
3. stravování  - podle domluvy lze rozvážet z kuchyní AS. Kuchyně má AS 
v následujících městech (Karlovy Vary, Praha, Brno, Šumperk, Krnov, Ostrava, 
Havířov). 
 
4. přeprava  - osob, v případě, že středisko disponuje mikrobusem s řidičem; rovněž 
je v případě nouze možnost použití vozidel k přepravě materiálů. 
 
5. lidské zdroje  - možná mobilizace dobrovolníků. AS se obvykle soustřeďuje na 
podporu profesionálních pracovníků zasahujících jednotek při řešení mimořádné 
události, a to poskytnutím občerstvení, případně materiálu a osobního poradenství. 
V současné době má AS ve svých řadách 4 zaměstnance, kteří prošli výcvikem 
psychosociálního intervenčního týmu (dále jen PIT) a další 2 jsou ve výcviku. 
 
6. poskytnutí prostor  - veškeré prostory AS v blízkosti katastrofy jsou připraveny 
poskytnout prostor a základní péči pro nouzové ubytování, zázemí štábů, místo 
evakuace, shromažďování a poskytování humanitární pomoci apod. 
 
7. možnosti jiné pomoci  - v případě potřeby lze mobilizovat širší zahrani ční 
pomoc AS   
(materiál, případně i speciální pracovníci, v omezené míře i finanční pomoc) 
 
8. působnost  - nadregionální 

 
Kontaktní osoby - jména a adresy: 



  

 
místo   jméno   pracoviště   kontakt  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ústředí AS pro ČR mjr. Pieter H. Dijkstra Petžílkova 2565/23 mobil: 737 215 407 

158 00  Praha 5   
tel. 251 106 424    

   Mgr. Pavla Ekkertova  tel. 251106424  mobil: 737 215 409 
   Přemek Kopeček   tel. 251106424  mobil: 737 215 410  

kpt. Henk van Hattem Lidická 18  mobil: 737 215 415 
     150 00 Praha 5 

      tel: 257 316 468 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Praha   mjr. Neil Davies   Tusarova 60  mobil: 737 215 416 
   ředitel ubytovny  170 00 Praha 7  
      tel. 266 710 477 
      tel./fax: 220 806 915    
      email: neil_davies@czh.salvationarmy.org 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brno   Pavel Akrman  Mlýnská 25  mobil: 737 215 420 
   vedoucí    602 00 BRNO   
      tel: 543 212 530 
      tel./fax: 543 245 494 
      email: pavel_akrman@czh.salvationarmy.org 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ostrava   Bedřich Marek  U Nových válcoven 9 mobil: 737 215 434  
   ředitel    709 00 Ostrava  
      tel.596 620 650 
      fax.596 638 756  
      email: bedrich_marek@czh.salvationarmy.org 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Havířov   Jan F. Krupa  Na Spojce 2  mobil: 737 215 424  
   vedoucí    736 01 Havířov   
      tel. 596 810 197 
      fax: 596 819 197    
      email: jan_krupa@czh.salvationarmy.org 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Karlovy Vary  Petr Janoušek (ředitel) Nákladní 7  mobil: 737 215 426 
   Robert Jiruše (asistant) 360 05 Karlovy Vary   
      tel/fax: 353 569 267  
      email: petr_janousek@czh.salvationarmy.org 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Krnov   Jiří Loskot  Čsl. armády 837 bcd mobil: 737 215 429  
   ředitel    794 01 Krnov  
      tel/fax.554 612 296 
      email: jiri_loskot@czh.salvationarmy.org 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šumperk  Ing. Pavel Ondrák Vikýřovická 1495 mobil: 737 215 438 
   ředitel   787 01 Šumperk 
      tel. 583 224 634 
      email: pavel_ondrak@czh.salvationarmy.org 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opava   Antonín Plachý - ředitel Nákladní 24  mobil: 737 215 430  
   Mioslav Pípal  746 01 Opava 
      tel/fax.553 712 984  
      email: antonin_plachy@czh.salvationarmy.org 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přerov    kpt.Mirek Coufa  l9. května 2481  mobil: 737 215 435  
      750 02 Přerov 
      tel. 581 219 724   
      email: jana_coufalova@czh.salvationarmy.org 



  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 



  

 
Úřad Českého červeného k říže 

ÚČČK 
 

 

 
 
 
 
Sídlo:     Úřad Českého červeného k říže 
    Thunovská 18 
    118 04 Praha 1 - Malá Strana 
     
 
Kontaktní osoby:   JUDr. Ji ří Procházka - ředitel Úřadu ČČK 
    telefon sekretariát: 257531299 
 
    RNDr. Josef Kone čný  
    tel.: 251104266, 251104127 
    fax: 251104266 



  

 
 Český červený kříž (dále jen ČČK) působí podle zákona jako výlučně uznaná 
pomocná organizace vojenské zdravotnické služby také v oblasti ochrany 
obyvatelstva. Poskytuje pomoc v případě vzniku mimořádných událostí a krizových 
situací. Pomoc ČČK spočívá zpravidla ve vytváření zdravotnických, záchranných, 
sociálních a dalších humanitárních služeb. Současně šíří znalost Ženevských úmluv. 
 
Nabídka: 
 
1. obecná - poskytování první pomoci, lékařská a ošetřovatelská péče, ošacení, 

přístřeší, prevence epidemií včetně zdravotní výchovy, sociální péče, pátrací 
služba 

 
2. Humanitární jednotky ČČK (dále jen HJ ČČK) - ustavovány od roku 2002. HJ 

ČČK má v základní sestavě 21 členů a tvoří ji družstva: zdravotnické, stravovací, 
ubytovací, sociální a technické, jsou připravovány jako druhosledové jednotky. 
K 31. 12. 2003 zařazeno 1470 osob (na bázi dobrovolnosti). Budovány krajské 
sklady HJ ČČK s vybavením pro nouzové ubytování a stravování evakuovaných 
a vybavením pro zabezpečení činnosti HJ ČČK 

 
3. práce s uprchlíky - koordinace pomoci v mezinárodním měřítku. Pátrací služba 

ČČK (spojování rozdělených rodin, vyhledávání pohřešovaných apod.). 
 
4. působnost  - celorepubliková, případně mezinárodní. 
 
 
Adresář oblastních spolků  ČČK 
 
Místo   Adresa     spojení   jméno 
 
1. HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Praha 2   120 00 Koubkova 1   224262528   Polachová Marta 
        224262593 fax 
Praha 3+6+8  130 00 Zelenky Hajského 14  222590486   Matoušková Soňa 
        271774748 fax 
Praha 4+5+západ  140 00 Ohradní 1370/12   261216722 fax  Slunéčko Jindřich 
Praha 7 + 1  170 00 Janovského 29   266712457  Soukupová Ivana 
        220878928 fax 
Praha 9    198 00 Černý Most I   281863421 fax   Kadlečková Ivana 
   Bratří Venclíků 1070 
Praha 10 + Benešov  101 00 Vršovická 12/882   271746028  Ing. Šimonová Renata 
        274778888 fax     
 
2. STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Benešov   256 01 Pražská 126   317721663  detaš.prac. Pha 10 
Beroun 2  266 01 Okružní 928   311611725 fax   Kučerová Jana 
Kladno   272 01 Zd. Petříka 2595   312247493 fax   Kolská Milada 
Kolín+Hradec Králové      321723700  Lebedová Zdeňka 
Kolín II   280 02 Sokolská 4   321727655 fax  
Kutná Hora  284 01 Benešova 149   327512655 fax   Nuhlíčková Věra 
Mělník    276 01 Kokořínská 3465   315623040   Herinková Alena 
        315628500 fax 
Ml.Boleslav  293 01 Tovačovského 300   326322306  Šmachová Stanislava 
        326321051 fax 
Nymburk  290 01 Poděbrady, Pionýrů 50   325610870 fax  Chytilová Marie 



  

Příbram 8   261 08 Čechovská 114   318623239 fax   Kratochvílová Kateřina 
Rakovník   269 01 Palackého 76    313512994 fax  MUDr. Poch Josef  
 
3. JIHOČESKÝ KRAJ  
Č. Budějovice  370 23 Husova 20   387318520  Vacovská Hana 
        387318521 fax 
Č. Krumlov  381 01 Sídliště Vyšný 48   380711570 fax  Čeloudová Petra 
Jindř.Hradec  377 01 Pravdova 837/II   384361135 fax  Hanzalová Zdeňka 
Písek 1    397 01 Čechova 454, pošt.schr.78  382213186  Komínková Hana 
Prachatice  383 01 Zlatá stezka 145   388312313 fax  Jandová Marie 
Strakonice  386 01 Mírová 173   383332394 fax  Mocová-Linhartová H. 
Tábor   390 03 Třída ČSA 2289   381257135 fax  Šticová Marie 
 
4. PLZEŇSKÝ KRAJ  
Domažlice  344 01 Fügnerova 647   379722514 fax  Kestová Marie 
Klatovy   339 01 Koldinova 277/II   376312881 fax  Janečková Eva 
Plzeň-město  326 00 Rubešova 10   377221170 fax  Jílková Božena  
Plzeň-jih + sever  301 32 Čelakovského 10   377223398 fax, 377223733  Podhorcová Marie 
Rokycany  337 01 Kozlerova 791/II   371722235 fax  Václavíková Luďka 
Tachov   347 01 Bělojarská 154l   374722134 fax  Szabóová Miloslava  
 
5. KARLOVARSKÝ KRAJ  
Cheb   350 02 Nám.krále Jiřího 5    354422333  Fletter Stanislav 
Karlovy Vary   360 01 tř. T.G.M. 12    353221854 fax  Kaňková Hermína  
 
 
 
 
 
6. ÚSTECKÝ KRAJ  
Děčín IV  405 01 Mírové nám. 234/3  412517062   Jedlanová Dana 
        412513716 fax 
Chomutov  430 03 Cihlářská 4106   474624065 fax  Wachtfeidlová Irena 
Litoměřice   412 57 Tylova 16    416735694 fax  Hejnová Eva 
Louny   440 01 Mírové nám. 129   415652573 fax  Vlasáková Miloslava 
Most   434 01 J.Seiferta 58   476441981 fax  Nešporová Věra 
Teplice   415 01 Wolkerova 2   417534350  Herlitzová Alexandra 

       417534351 fax 
Ústí n./L.  400 01 Thomayerova 2   475209762 fax  Černohorská Nevena 
 
7. LIBERECKÝ KRAJ  
Česká Lípa  470 01 Paní Zdislavy 421   487521285 fax  Bartáškova Zdena 
Jablonec n./N.   466 01 Pražská 38   483320526 fax  Ronešová Hana 
Liberec 1  460 31 Rumunská 14/6   485101091 fax  Merglová Olga 
Semily   512 43 Jablonec nad Jizerou 291  481591162, 481553511 Javůrková Zdeňka 
 
8. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
Jičín   506 01 Revoluční 1077   493533009 fax  Jahelková Eva 
Náchod   547 01 Pražská 983   491423200 fax  Zelená Lenka 
Rychnov n./K.  516 01 Panská 79    494534896 fax  Rohrová Olga 
Trutnov   541 01 Na Struze 30   499819170 fax  Ing.Trpkovič Ivo 
        499810810     
 
9. PARDUBICKÝ KRAJ  
Chrudim II  537 01 Svěchyňova 257   469620318 fax  Altrichterová Anna 
Pardubice  530 02 Závodu míru 1961   466511835 fax  Hanák František 
Svitavy   568 02 Nerudova 20   461532389 fax  Veisová Marie 
Ústí n./Orlicí  562 01 Smetanova 43   465711355 fax  Preclík Jiří  
        465711354      
10. KRAJ VYSOČINA  



  

Havl. Brod  580 01 Horní 2002   569421890 fax  Žežulková Jana 
Jihlava   586 01 Havlíčkova 44    567301900  Prokopová Jiřina 
Pelhřimov  393 01 Táborská 1813   565326043  Hrkalová Zuzana 
Třebíč   674 01 Sedlákova 965/1   568843342 fax   Rybníčková Marie 
Žďár n./Sáz.  591 01 Komenského 1   566629208 fax  Poledna Josef . 
 
11. JIHOMORAVSKÝ KRAJ  
Blansko   678 01 Sadová 2    516418624 fax  Kučera Jiří 
Brno-město  602 00 Štefánikova 1   549241992  Holásková Ivana   
        541212318, 541211569 fax 
Brno-venkov  602 00 Štefánikova 1   541211657  Mládková Ludmila 
Břeclav   690 89 U nemocnice 2   519372665 fax  Konečná Danuše 
Hodonín   695 11 Dukelských hrdinů 6  518351774 fax  Štukavcová Alena 
Vyškov    682 01 9. května 4/230   517348606 fax  Adamcová Dana 
Znojmo   669 02 Rooseveltova 1   515224713 fax  Šerháková Jana . 
 
12. ZLÍNSKÝ KRAJ  
Kroměříž  767 01 Nitranská 4092    573334767 fax  Janiš Zdeněk 
Uherské Hrad.  686 01 Palackého nám. 293   572552300 fax  Vavřiníková Jarmila 
Vsetín   755 01 ul. 4. května 252   571413029  Sekáč Milan 
        571413030 fax 
Zlín    760 01 Potoky 3314   577210607 fax  Vařáková Anna . 
13. OLOMOUCKÝ KRAJ  
Jeseník   790 01 Lipovská 103 - nemocnice  584412278  MUDr. Staňa Jiří 
Olomouc  770 95 Sokolská 32   585222965 fax  Kubáčová Marie 
Prostějov  797 24 Miličova 3   582342580 fax  Černochová Jarmila 
Přerov   750 02 U Bečvy 1   581204828 fax  Stárková Alena 
Šumperk  787 01 Jesenická 2    583213503  Harastej Jiří 
        583215630 fax     
14. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Bruntál   792 01 Sladovnická 13   554715961 fax  Vlková Mária 
Frýdek-Místek  738 02 8.pěšího pluku 1975  558434850 fax  Machová Marie 
        558434376 
Karviná - Mizerov 734 01 Čajkovského 2216   596312206 fax  Kováčová Dagmar 
        596312207 
Nový Jičín   741 01 Sokolovská 9   556707842 fax   
Opava   747 05 Valečkova 16   553734480 fax  Peterková Jana 
Ostrava   730 05 Červeného kříže 4    596618448 fax  Poledníková Lydie 
        596618449     
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekumenická  rada církví 
 
 
 

 

 
 



  

 
sídlo:     Ekumenická rada církví 

v České republice /ERC/  
Donská 370/5 
101 00 Praha 10 

 
 
kontaktní osoby:  Jitka Krausová - tajemnice 
     tel.:  271 742 850  
     mobil: 777 219 031 

    ehk@ekumenickarada.cz   
 

ERC sdružuje 14 církví (11 církví s plným členstvím, 1 církev s p řidruženým 
členstvím a 2 pozorovatele) . Není nadřízeným orgánem těchto církví, může však 
koordinovat některé jejich činnosti, svolávat představitele církví k poradám, 
informovat je o důležitých událostech.  
 
Nabídka: 
 

V případě nepředvídaných událostí ERC poskytuje prostřednictvím svých 
krajských koordinátorů možnost: 

• spojit se vedením jednotlivých církví, jejich diakonickými a charitativními 
organizacemi  případně sbory a farnostmi v ur čité oblasti a  vyzvat je ke 
konkrétní pomoci (poskytnutí materiální pomoci, potravin, přístřeší osobám 
postiženým katastrofou nebo záchranářům) 

• propojit činnost církví v postižené oblasti 
• požádat o otevření církevních budov jako míst odpočinku 
• organizovat sbírky materiální a finanční 
• požádat o pomoc mezinárodní ekumenické organizace 
• kontaktovat kazatele a laiky, kteří jsou připraveni poskytnout duchovní pomoc 
• vyzvat členy církví k osobní pomoci (pomoc rodinám s dětmi, příprava jídel, 

následná péče) 
 
 
 

ERC koordinuje svou činnost prostřednictvím Ekumenické humanitární 
komise, která sdružuje tyto diakonické a humanitární organizace členských církví: 
 
Armáda spásy Petr Janoušek 

 
Azylový dům 
Nákladní 7 
Karlovy Vary – Rybáře 
tel.: 353 569 179, mobil: 737 215 
420 
petr_janousek@czh.salvatioarmy.org 

Česká pravoslavná filantropie Andrei Dan 
Apostu 

Vranovská 48 
614 00 Brno 
mobil: 608 027 175 
dan.apostu@tiscali.cz 

Diakonie Církve Bratrské Pavel Průša Koněvova 24, 130 00 Praha 3 
tel.: 222 585 733 



  

diakonie@cb.cz 
Diakonie 
Českobratrské církve 
evangelické 

Pavel Vychopeň Belgická 22, 120 00 Praha 2 
tel.: 222 515 767,    222 522 553 
mobil: 602 141 832 
ustredi@diakoniecce.cz  

Diakonie 
Evangelické církve 
metodistické 

Ing. Jan Harbáček Křovinovo nám. 11/16 
193 00 Praha 9 Počernice 
tel.: 281 927 191 
603 162 396 
harbacek@skphopo.umc.cz 

Slezská diakonie  Bronislav Stebel Na Nivách 7 
737 01 Český Tešín 
tel.: 558 731 804 
bstebel@sceav.cz 

 
Členské církve ERC v ČR: 
 
Církev československá husitská 
Českobratrská církev evangelická 
Evangelická církev metodistická 
Bratrská jednota baptistů 
Jednota bratrská 
Církev bratrská 
Pravoslavná církev v Českých zemích  
Starokatolická církev 
Slezská církev evangelická a.v. 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR 
Apoštolská církev v ČR 
 
Přidružené církve: 
Česká biskupská konference 

Pozorovatelé: 
Církev adventistů sedmého dne  
Federace židovských obcí v ČR  
 
 

Maltézská pomoc, o.p.s. 
 

 

 
 
 
Sídlo:    Maltézská pomoc, o.p.s. 
    Lázeňská 2 
    118 00 Praha 1 



  

  
 
Kontaktní osoba:   Ing. Václav Jansa, 

Michal Šimko   
    tel.: 257 534 935,  736 620 802,  

fax:  257 534 934 
    e-mail: info@maltezskapomoc.cz 

vaclav.jansa@maltezskapomoc.cz 
 
 
Maltézská pomoc, o.p.s. je zřízena Suverénním řádem Maltézských rytířů pro 

naplňování řádového poslání v duchu řádových idejí. Ty jsou vyjádřeny heslem Řádu 
– Tuitio fidei et obsequium pauperum, tedy obrana víry a služba trpícím. Vyjádřeno 
v duchu moderního pojetí – ochrana či obrana víry a pomoc potřebným, trpícím, 
lidem v nouzi. Tato pomoc je poskytována všem potřebným bez rozdílu. 

Maltézská pomoc, o.p.s. byla zřízena v roce 2002. V činnosti pokračuje po 
České maltézské pomoci, o.s. a je zřizovatelem České maltézské pomoci, středisko 
České Budějovice, o.p.s. 

Zajišťuje sociální pomoc, humanitární, zdravotnické a psychologické služby 
včetně krizové psychologické intervence. Provozuje nestátní zdravotnické zařízení 
pro zajištění mobilních stanišť první pomoci.  

V rámci krizového nasazení v roce 2002 zajišťovala zdravotnické a sociální 
služby pro Prahu 6,7,8 a region Mělnicko ve spolupráci se ZZS Mělník a HZS Mělník. 

Organizačně je členěna do diecézních center, jejichž činnost zajišťují 
dobrovolníci. Provozuje profesionální sociální centrum s psychologickou pomocí pro 
region Mělnicko.  

 
 

Nabídka: 
 
1. základní vybavení humanitární pomoci  - dle potřeb, dodávky potravin, vody, 
léků, desinfekčních prostředků a ochranných prostředků 
 
2. odborné léka řské služby  s vybavením v rámci NZZ poskytujeme mobilní 
stanoviště LSPP, zdravotnické první pomoci 
 
3. transport 
- čtyři vozidla (po 9 místech) pro přepravu imobilních osob, úprava pro vozíky 

(ČMP ČB, o.p.s.) 
- tři vozidla ostatní (1x 9 osob, 1 x 5 osob užitkový, 1 x osobní vozidlo) 
 
4. nouzové obytování 
- dva stany pro 12 osob, tři stany pro 6 osob 
 
5. jiné formy pomoci   
- mezinárodní spolupráce a kontakty, spolupráce s ECOM (Malteser emergency 

corps) 
- psychologické služby 



  

- zdravotnický výcvik 
 
6. působnost  - nadregionální 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdružení Česká katolická charita 
(ČKCH) 

 
 
 



  

 
 
 

 
 
sídlo: sekretariát ČKCH ,  Vladislavova  12 
     110 00  Praha l 
       
 
 
kontaktní osoba:   Ing. Mgr. Old řich Hai čman - generální sekretář  

tel.: 296 243 344,  
ústředna - 296 243 330 

     fax: 2962 43 333 
     oldrich.haicman@caritas.cz 
 
 

Katolická charita vznikla v Československu po roce 1918, rozvinula svoji 
činnost a pomáhala zejména ve zdravotnictví, pečovala o mládež v dětských 
domovech a sirotčincích, o staré, nemocné, duševně a tělesně postižené, prováděla 
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v chudých rodinách. Po  roce 1945 se 
významně podílela na repatriaci a péči o osvobozené vězně. Disponovala více než 
20 tisíci lůžky ve svých ústavních zařízeních, provozovala charitní jídelny apod. 
V roce 1950 nuceně předala charitní ústavy a zařízení do státní správy. Svoji pomoc 
byla nucena omezit pouze na péči o církevní osoby. Po roce 1989 obnovují diecézní 
charity svoji činnost. Nyní působí v ČKCH přes  tři tisíce stálých pracovníků a tisíce 
dobrovolníků. Podařilo se vytvořit síť 300 farních, oblastních a diecézních  charit na 
celém území republiky a vybudovat přes 200 charitních domovů a středisek pomoci. 
Od roku 1995 je ČKCH řádným členem mezinárodních organizací Caritas Europa 
a Caritas Internationalis, sdružujícím 146 charitních organizací působících ve 194 
státech a územích světa. 
 
 
 
 
Formy pomoci: 
 
- domácí péče, charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
- domovy pokojného stáří 
- pomoc lidem bez domova 
- domovy pro matky s dětmi v tísni 
- pomoc zdravotně postiženým 



  

- pomoc těžce nemocným 
- charitní poradny 
- humanitární pomoc  
- pomoc uprchlíkům 
- charitní domovy řeholnic 
- ostatní střediska pomoci 
 
Nabídka: 
 
1. materiální pomoc 
 oblečení, přikrývky, potraviny, vybavení domácností ze skladů humanitární pomoci 
ČKCH, případně organizace sběru humanitární pomoci a částečně jejího transportu 
 
2. lidské zdroje 
aktivace  více než dvou tisíc stálých pracovníků a tisíce dalších dobrovolníků 
 
3. jiné formy pomoci 
v rámci mezinárodní spolupráce katolických charit lze požádat a získat mezinárodní 
pomoc 
 
4. působnost  - celorepubliková. 
 
 
Regionální kontaktní osoby: 
místo   jméno   adresa     spojení 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brno  Ing. Mgr. Oldřich Haičman Diecézní charita Brno  tel: 545 426 611 
      kpt. Jaroše 9   fax: 545 426 613 
      P.O.Box 635,  661 35 Brno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
České Budějovice Mgr. Michaela Čermáková Diecézní charita ČB  tel: 386 353 120 

Kanovnická 16   fax: 386 360 284 
      370 01 Č. Budějovice 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hradec Králové RNDr. Jiří Stejskal  Diecézní charita HK  t/f: 495 063 134-5 
      Velké nám. 37   tel.495 063 134 
      500 01 Hradec Králové   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Litoměřice Růžena Kavková   Diecézní charita Litoměřice  
      Dómské nám. 10   t/f:416 731 452 
      412 01 Litoměřice  tel.: 416 735 606 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Olomouc Václav Keprt   Arcidiecézní charita  Olomouc  
      Křížkovského 6   tel: 585 229 380 
      771 01 Olomouc   fax. 585 229 350 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ostrava  Ing. Jiří Hořínek   Diecézní charita ostravsko-opavská 
      Kratochvílova 3   tel: 596 127 262-4 
      702 00 Mor. Ostrava  fax: 596 127 262-4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plzeň  Ing. Jiří Lodr   Diecézní charita Plzeň  tel: 377 221 540 
      Sady 5. května 8   t/f: 377 223 861 
      301 12 Plzeň 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Praha  Ing. Jaroslav Němec  Arcidiecézní charita Praha 



  

      Londýnská 44   tel: 224 246 519 
      120 00 Praha 2   fax: 222 522 352 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska 
(SH ČMS) 

 
 



  

 

 
 

 
Sídlo:     SH ČMS 

   Římská 45 
    121 07  Praha  2 

 
 

Kontaktní osoba:    Ing. Karel Richter  - starosta 
tel.: 222 119 501 

     úst.: 222 513 661 
     fax.:222 119 507 

mobil: 602 384 392 
 

 Jednotky dobrovolných hasičů zřizují a spravují obce. Velitele této jednotky po 
vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci 
velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Podle potřeby doplňují jednotky 
profesionálních hasičů - Hasičského záchranného sboru ČR.  
 
 
Nabídka: 
 
1. ubytovací, stravovací a p řepravní kapacity 
 
- Ústřední hasičská škola Jánské Koupele 
  ubytování pro 80 osob, stravování pro 80 osob, 1 autobus pro 40 osob 
 
- Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi 

ubytování a stravování pro 80 osob, 1 AVIA na 3 tuny materiálu, příp. provizorně 15 
osob 

 
2. časový limit zpohotovení jednotek - 5 - 30 minut pro základní síly a prostředky, 
 
3. působnost  - celorepubliková 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Česká  asociace pracovník ů linek d ůvěry   
(ČAPLD)   

 
 
 

 
sídlo:    ČAPLD -  Belgická 22,  
      120 00 Praha 2 - Vinohrady 

 
  
 
kontaktní osoby:  Libor Michvocík - předseda 

tel.: 603 170 686 
      e-mail:alias-ld@quick.cz 
 
 
     Bc. Martin Halama - místopředseda 
      tel.: 606 231 414  
    Bc. Dana Pivrncová  - tajemnice 
      tel.: 723 878 503 
 
 
 Česká asociace pracovníků linek důvěry (dále jen LD) je odbornou 
a stavovskou organizací, která dohlíží na kvalitu a rozvoj služeb telefonické krizové 
intervence v ČR. S organizací spolupracuje a k etickému kodexu se přihlásilo 31 
pracovišť linek důvěry z celé ČR. 
 
Nabídka:  
 
1. psychologická a psychosociální pomoc , informace z oblasti krizové intervence 
a krizového managementu  

2. Internetové poradenství  - vybrané LD 

3. působnost  - celorepubliková, síť regionálních pracovišť  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

N a d ě j e, občanské sdružení 
 

 
 
 

sídlo:     Varšavská 37 
    120 00  Praha 2 

     
 
kontaktní osoby:    Ilja Hradecký  - ústřední ředitel 
    tel.: 222 521 110 
    fax:222 521 115 
     
 

Tomáš Rejman 
   Nám. Naděje 731/IV 

566 01 Vysoké Mýto 
tel.: 465 424 825   
e-mail : tomas.rejman@nadeje.cz 
 

 
 Naděje se zaměřuje na poskytování služeb lidem v nouzi na základě 
křesťanských principů. Misijní a charitativní činnost je zaměřena mj. na oblast 
zdravotní a duchovní péče, osvětu a poradenskou činnost. 
 
 
Nabídka: 
 
1. potravinová pomoc  z potravinových bank 
 
2. ubytování a nouzové ubytování  (pro jednotlivce až desítky osob v závislosti na 
momentální obsazenosti středisek v jednotlivých oblastech) 
 
3. psychoterapeutická a poradenská služba  (i mobilní) 
 
4. působnost  - celostátní 
 

 
 
 
 
 



  

Doporu čený obsah evakua čního zavazadla 
 
 
 

 
- Evakua ční zavazadlo  (do 25 kg pro dospělé, do 10 kg pro děti, nejlépe 

zavěsitelné na ramena, opatřené jmenovkou majitele) 
-  
- Zejména by mělo obsahovat: 
- osobní doklady (občanský průkaz, pas, rodný list, řidičský průkaz, technický 

průkaz, osvědčení o registraci vozidla, průkaz zdravotní pojišťovny apod., včetně 
dokladů rodinných příslušníků), psací potřeby a dopisní obálky se známkami; 

- léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy), příp. brýle ke čtení; 
- cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební 

a sporožirové karty apod.); 
- sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka); 
- prostředky osobní hygieny; 
- spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko, 
- jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy; 
- základní (trvanlivé) potraviny na 2 - 3 dny, včetně nápojů; 
- kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky; 
- doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, 

předměty pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka). 
 
(Pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem: 

� zdravotní průkaz domácího zvířete, a krmení pro zvíře.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seznam osob schopných základní psychologické práce 
v mimo řádných situacích 

 
Psychosociální intervenční tým ČR (PIT ČR) 
Aktualizovaný adresá ř – poslední aktualizace 7. 12. 2005 
 

Č. Příjmení Jméno Titul E-mail Organizace Ulice PSC Město Kraj Mobil Tel. do práce  

1.  Kubišta Pavel   adra@simelon.net O.S.Naděje Svatoplukova 211 39701 Písek Jihočeský 603 473 600 382 270 107 

2.  Tlapák Roman   tlapak@charitacb.cz 
Diecézní charita 
Kanovnická 16, 370 
01 České Budějovice 

Kanovnická 16 370 01 
České 
Budějovice 

Jihočeský 732 474 234 386 350 648 

3.  Vondrášek Václav B.Th. vv@quick.cz CASD Třebízského 419. 397 01 Písek Jihočeský 775 080 809 dtto 

4.  Krúpová Alena DiS. a.krupova@centrum.cz 
Biskupské 
Gymnázium Letovice 

Tyršova 336 679 61 Letovice 
Jihomoravs
ký 

777 636 953   

5.  Janoušek Petr   
petr_janousek@armadaspas
y.cz 

Armáda spásy Nákladní 7 360 05 
Karlovy 
Vary 

Karlovarský 737 215 426 353 569 267 

6.  Chválová Lenka Mgr. lenkachvalova@seznam.cz  

aktuálně Dětské 
krizové centrum, od 
1.1. 2006 o.s. 
Salinger Hradec 
Králové 

Rybalkova 59, od 1. 1. 06 
Národních mučedníků 
257 

101 
00, 
500 08 

Praha, 
Hradec 
Králové 

Královéhrad
ecký  

604 255 267   

7.  Kadlubiec  Pavel pas. Kadlubiec.trinec@SCEAV.cz 
Slezská církev 
evangelická a. v. 

Dolní Lištná 290 739 61 Třinec 
Moravskosl
ezký 

777 789 612 558 339 103 

8.  Brzezina Roman Mgr. bohumin@sceav.cz 
Slezská církev 
evangelická a. v. 

Třinec - Osůvky 92 739 61 Třinec 
Moravskosl
ezský 

604 486 851 736 627 503 

9.  Čančík Michal B.Th. dcfm@adra.cz ADRA Radniční 1242 738 01 
Frýdek-
Místek 

Moravskosl
ezský 604 663 799 558 436 261 

10.  MAREK Bedřich Ing. bammarkovi@quick.cz 
Krnovská nemocnice, 
a.s. 

9. května 583/16 (domů) 794 01 Krnov 
Moravskosl
ezský 

724 157 882 554 690 121 

11.  Keller Jakub Mgr jakub.keller@evangnet.cz 
Českobratrská církev 
evangelická 

Horní Čermná 2 561 56 
Horní 
Čermná 

Pardubický 737 642 886 465 393 534 

12.  Jung Jan Mgr. 
jung@dchp.cz,jungjan@sezn
am.cz 

Diecézní charita 
Plzeň 

Cukrovarská 16 301 00  Plzeň Plzeňský 731 433 013 377 320 621 

13.  Šimr Karel Mgr. simrk@seznam.cz 
Českobratrská církev 
evangelická, 

Lipová 36 301 65 Plzeň Plzeňský 
602 946 171, 
731 433 011 

  



  

Č. Příjmení Jméno Titul E-mail Organizace Ulice PSC Město Kraj Mobil Tel. do práce  

Diecézní charita 
Plzeň 

14.  Benešová Ester   simona_ds@centrum.cz 
od 1. 12. 2005 Ústav 
soc. služeb v Praze 4 

Trvalé: Brdičkova 1912 
Přechodné: Branická 185 
/ 71 

155 00   
147 00  

Praha 5   
Praha 4 

Praha 604 839 918 zatím nevím 

15.  Kolafa Jaroslav   kolafa@etf.cuni.cz podnikatel Ostromečská 436/ 7 130 00 Praha 3 Praha 603 554 785 
296 245 432, 
221 988 214 

16.  Růžicka 
Marek 
Bernard 
(Bendy) 

  
bendy@atlas.cz 
ruzicka@adart.cz 

StKC, OSVČ Jana Zajíce 6 170 00 Praha Praha 
603 841 715, 
777 860 815 

  

17.  Van Hattem Henk  Ing. ardi@volny.cz Armáda spásy Sluneční náměstí 4 158 00 Praha 5 Praha 737 215 415   
18.  Vopelák Jakub B.Th. jvopelak@seznam.cz PP Agency Petržílkova 2565/23 158 00 Praha 5 Praha 608 266 344 221 406 604 

19.  Vopeláková Pavla  Mgr. 
pavla_vopelakova@armadas
pasy.cz 

Armáda spásy Petržílkova 2565/23 158 00 Praha 5 Praha 737 215 409 251 106 426 

20.  Krejčiříková Pavla   p.krejcirikova@ssmm.cz 
Centrum seniorů 
Mělník 

Fügnerova 3523 27601 Mělník Středočeský 605 231 900 315 630 041 

21.  Štajfová 
Magdalé
na 

Mgr. stajfova@seznam.cz 

Českobratrská církev 
evangelická a 
Věznice Jiřice 
(VSČR) 

Za nemocnicí 1159 282 01 
Český 
Brod 

Středočeský 

777 213 718 
(ve středu od 
7.40-17.40 

nejsem 
většinou na 

příjmu - jsem 
ve věznici, 

kde je mobil 
nepřípustný) 

321 622 539 
a ve středu 
do věznice 

325 558 203 

22.  Weinfurter Jiří  Mgr. weinfurter@etf.cuni.cz farář ČCE č.p. 125 (?) 252 05 Hvozdnice Středočeský 777 629 455 221 988 205 
23.  Pavelková Eva Ing. evpa@centrum.cz t. č. na MD Českých Bratří 1510 440 01 Louny Ústecký 608 550 972   

24.  Tomášek Jiří Mgr. j.tomas@tiscali.cz 

České sdružení 
Církve adventistů 
sedmého dne (ČS 
CASD) 

Máchova 16 412 01 Litoměřice Ústecký 608 826 877   

25.  Janoušková Jana DiS. jankaj@centrum.cz 

Občanská poradna 
Jihlava(jen do února, 
pak mi končí 
smlouva), t .č. na MD 

bydliště - Tyršova 254 394 03 
Horní 
Cerekev 

Vysočina 723 732 318   

26.  Chlebek  Alan BTh alanch@volny.cz MSS CASD Palackého 152 755 01 Vsetín Zlínský 603 505 187 775 789 013 



  

Č. Příjmení Jméno Titul E-mail Organizace Ulice PSC Město Kraj Mobil Tel. do práce  

27.  Jániš Martin Mgr. martinjanis@centrum.cz 

t. č. student a 
pracovník 
Kontaktního centra 
pro uživatele drog 
Prostějov 

Česká 4751 760 05 Zlín Zlínský 732 651 981   

28.  Šiška Milan   otrokovice@caritas.cz 
Charita sv.Anežky 
Otrokovice 

Na Uličce 1617 765 02 Otrokovice Zlínský 603 180 060 577 112 031 

 
 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 





 

 

Odlišnosti p ři poskytování pomoci a záchrany  
mezi p říslušníky n ěkterých náboženství a náboženských skupin 

 
 
 V průběhu záchranářských prací a poskytování humanitární pomoci 
obyvatelstvu postiženému živelní pohromou v létech 1997 až 2002 se ukázalo, že při 
těchto činnostech je třeba z lidského hlediska respektovat jisté odlišnosti při 
komunikaci se členy církví a příslušníky různých náboženských skupin. Proto pan 
Rudolf Reitz, člen pracovní skupiny pro humanitární pomoc při MV - GŘ HZS ČR 
připravil následující text a souhlasil s jeho zveřejněním. Uvedeny jsou zjištěné 
a ověřené skutečnosti, omezení či zákazy. 

 Některé tyto poznatky byly několikrát předneseny na konferencích 
zabývajících se problematikou krizové komunikace, kde se setkaly s velkým zájmem 
účastníků.  

Jde o snahu rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace 
a instituce, které pomoc, postiženému obyvatelstvu poskytují. 

 Chování a přístup záchranářů vůči pohromou či havárií ohroženým 
a postiženým skupinám obyvatel je otázkou vztahů, vzdělání, inteligence, tolerance 
a profesionality.  
 
Židé 
(u nás n ěkolik málo tisíc praktikujících Žid ů) 

Stravování: judaismus se řídí zásadou, že není dovoleno jíst „kůzle v mléce jeho 
matky“, což v praxi znamená, že je nepřípustné při přípravě a konzumaci míchat 
maso a mléko a výrobky z nich. V židovských kuchyních je proto dvojí sada nádobí, 
příborů a dalších kuchyňských potřeb (prkének apod.). Jídlo, u něhož je tato zásada 
dodržena má označení košer (kosher). Pokud se Židé stravují v restauracích, musí 
tam existovat autorizovaný dozor na přípravou jídla z košer potravin. Totéž u nápojů. 
Nejlépe je dodat stravu z židovské obce, v jiném případě maso nepodávat  (vůbec 
ne vepřové, koňské, králičí, zaječí !!).  
Možné je nabídnout vodu, ovoce, zeleninu, mléko, bílý jogurt (ne tvaroh, sýry), 
rybičky v oleji (ne v tomatě, se zeleninou apod.), ryby pouze se šupinami (zapovězen 
úhoř), brambory, stoprocentní olej, nejlépe olivový, chléb kmínový Delta, nejlépe 
macesy. 
K vaření připravit či dodat nepoužité nádobí , nejlépe nerez. K jídlu p oužívat 
nejlépe jednorázové (nap říklad plastové) nádobí. 

Ubytování: pokud možno oddělit muže a ženy i při značném věkovém rozdílu osob, 
není-li to možné je nutné ponechat do místnosti otevřené dveře 

Lékařská a zdravotnická péče: v krizové situaci lze použít běžné postupy a pomoc, 
pokud však nejde o ohrožení života , bude odmítnuta krevní transfúze 

Zásady komunikace záchranářů se Židy  
(konzultováno s vrchním rabínem v ČR Karolem Sidonem): 
Pokud to čas dovolí, je dobré ohlásit takový případ Židovské obci v Praze  
• Rozlišovat, s kým pracuji, komu budu pomáhat: zbožný žid - muž nosí černý oblek, 
černou pokrývku hlavy (kipu), žena nosí paruku, méně zbožný - muž má světlou 
kipu (háčkovanou, pletenou), žena nemá paruku bez projevu příslušnosti  



  

Na první pohled je zřejmé, že největší „ starosti“ jak dobře pomoci bude s první 
skupinou. 
• kněz (kohen) nechodí na hřbitovy, nedotýká se mrtvých. Výjimkou je situace, když 

není přítomna žádná jiná osoba. 
• úmrtí - nedovolit pitvu, sesbírat všechny části těla i zakrvácené oděvy 
• pohřeb - pohřbívání do země bez rakve, pokud to nejde, tak se připouští použít 

obyčejnou truhlu 
• smutek - příbuzní drží sedm dní ode dne pohřbu 
• svátky - například: ŠABAT - od západu slunce v pátek do východu hvězd v sobotu 

večer; JOM KIPUR - den smíření - největší svátek, postní den (20.9.); PESACH - 
svátek nekvašených chlebů - trvá 8 dní, (1.4.); další hlavní a menší svátky 
a památné dny (například 4. 5.,21. 5.,22. 7.,11. 9., 25. 9.,2. 10., 4. 12...). Zbožný 
žid v tyto dny nepřenáší a nenosí žádné předměty, ani nebude pomáhat, odmítne 
převoz, nepoužívá auto, světlo, oheň, telefon! Výjimku tvoří ohrožení života 
(otravy, horečka apod.), kdy například otec odveze autem dítě do nemocnice, ale 
zpět jde pěšky! 

• fyzický kontakt - ženy židovky se pokud je to možné dotýká pouze žena 
• oblečení - zbožní odmítnou látky pokud nejsou čisté z vlny nebo lnu  
 
 
 
Muslimové  

(v ČR žije asi 15-20 tisíc muslimů, z toho jich je asi 500 původem Čechů, ostatní jsou 
cizinci, žijící na našem území) 
V islámu je zakázána konzumace krve, dále vepřového masa, alkoholu a drog, a to 
včetně potravin, které je obsahují. Výjimkou může být případ, kdy je ohroženo zdraví 
nebo život člověka. Islám je způsob života jedince i společnosti a poměrně detailně 
upravuje především to, jaké by měly být vztahy mezi lidmi, ale také vztah člověka 
k sobě samotnému a také ke Stvořiteli (jedinému Bohu, který má vlastní jméno 
Alláh). 

Pokud se týká úmrtí, v islámu je několik zásad, které jsou předepsány, ale 
v různých muslimských zemích a oblastech se někdy provádějí i jiné zvyky, které 
nemusí být přesně v souladu s islámem. Pitva je v islámu povolena. Muslimové 
(většinou rodinní příslušníci) provádějí rituální očistu (omývání) zemřelého. Poté jej 
celého zabalí do několika pruhů bílého plátna (muži 3 pruhy, ženy 5 pruhů) a tělo je 
tak připraveno k pohřbení. Za zemřelého se provede modlitba, většinou v mešitě. 
Pohřbívá se co nejdříve, a to vždy do země. Zemřelý leží v hrobě na pravém boku 
tváří směrem k Mekce. K islámské tradici patří to, že po několik dní po pohřbu lidé 
přinášejí rodině zemřelého nějaké jídlo. Pozůstalí (hlavně ženy) by podle islámu měli 
být trpěliví a nekřičet nahlas, netrhat si oděv a netruchlit příliš dlouho, tak jak to bylo 
známo z předislámského období. Hroby jsou jednoduché, nemají se vztyčovat žádné 
mohyly nebo náhrobky. 

Evropští muslimové se oblékají podobn ě jako Evropané. P ři ošet řování 
zraněných se postupuje podle obvyklých zásad. Doporu čuje se brát mnohem 
větší ohled na cudnost, p ředevším žen, tedy neodhalovat její t ělo, pokud to 
není pro lé čení a ošet ření nutné, a také to ned ělat p řed cizími lidmi, kte ří 
u ošet ření nemusejí nutn ě být. Muslimové mohou darovat i p řijímat krev. 
Vypracoval dr. Vladimír Sáňka, Islámská nadace v Praze 
 



  

Svědkové Jehovovi  

(u nás necelých 16 tisíc) 

Stravování: SJ nepřijímají potraviny, které jsou vyráběny z krve nebo jsou do nich 
přidávány krevní složky (například zabijačková polévka, jelita apod.), vyhýbají se 
stravě posilující obranyschopnost organismu, která obsahuje výtažky z krve nebo 
krevní plazmy zvířat (například juwim v některých jogurtech, mražených výrobcích 
typu nanuk, nápojích, apod.). Tyto výrobky bývají zpravidla označeny symbolem 
panáčka držícího sepjaté ruce nad hlavou.  
Nejedí zvěřinu (jelen, daněk, divoké prase), která nebyla po zastřelení řádně 
vykrvácena. 

Lékařská a zdravotnická péče:  
očkování - SJ nepoužívají látky, obsahující krevní deriváty (například heptavax - B, 
rhogam, antitoxiny, protilátky proti jedu hadů, pavouků, imunoglobulin, gamaglobulin 
a hyperimunní sérové preparáty - sérum proti vzteklině. Otázka podání a přijetí 
těchto imunizačních látek z krve se řídí svědomím každého člena SJ. Přesto raději 
volí jinou alternativu tam, kde je to možné. 

krevní transfúze - tato otázka není záležitostí jednotlivce, společnost SJ krevní 
transfúze svým členům direktivně zakazuje pod hrozbou vyloučení. SJ nosí u sebe 
vlastnoručně podepsanou kartu - list Dokument pro lékařskou péči Žádnou krev 
(podpis člena bývá většinou notářsky ověřen). Zákaz se týká také částí krve, 
například červených a bílých krvinek, krevních destiček a plazmy). Je však nutno 
podotknout, že existence tohoto prohlášení nezbavuje lékaře právní odpovědnosti za 
úmrtí, jehož příčinou by bylo z tohoto důvodu nepodání krve. Na druhé straně může 
člen SJ, kterému byla transfúze aplikována, podat na lékaře či zdravotnické zařízení 
žalobu. V zahraničí , například v USA a Japonsku , nemocnice takovéto soudní spory 
prohrály a byly nuceny zaplatit finanční odškodnění. V případě poskytnutí krevní 
transfúze v mezní situaci bez vědomí člověka, je nepravděpodobné, že by byl SJ 
vyloučen z organizace, pokud by projevil kajícný postoj. Vnucení krevní transfúze 
považují SJ za podobný mravní prohřešek jako je například znásilnění. Pokud lékař 
poskytne krevní transfúzi dětem i přes nesouhlas rodičů, nemůže být za to nijak 
právně postižen. 
terapie - Svědkové Jehovovi mají celkově nedůvěru k léčení u psychiatra či 
psychoterapeuta. Alternativní léčba - akupunktura, homeopatie -jsou ponechány na 
rozhodnutí jednotlivce. 
Konzultováno s Ing. Petrem Žitníkem , Informační služba pro veřejnost,  
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 
 
Scientologové  

(u nás několik desítek až stovek členů a příznivců) 
Na členy Scientologické církve se nevztahují téměř žádná omezení. Jedinou 
výjimkou je, že člen SC by s největší pravděpodobností odmítl jakoukoliv 
psychologickou a psychiatrickou pomoc (všechny metody a terapie), jakož i jakékoli 
léky s tím související (například stimulující preparáty, psychofarmaka, prášky pro 
spaní apod.). 
Text odsouhlasen Jiřím Voráčkem, mluvčím SC v Čechách 
 
 



  

Mormoni  (příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních d nů) 
(u nás asi 1500 příslušníků) 

Stravování: Organizace svým členům zakazuje požívat alkohol, tabák, kávu a čaj. 
Dalším zákazem je zneužívání léků. Touto formulací je zřejmě myšleno užívání 
jakýchkoli léků, pokud to nevyžaduje zdravotní stav člena církve. 

Odlišovací znaky: Všichni misionáři a misionářky nosí na levé straně černou vizitku 
s českým nápisem Církev Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů nebo s anglickým 
textem Church of Jesus Christ of Latter-day Saints a označení ELDER (muži) nebo 
SISTER (ženy). Pak následuje příjmení dotyčného. 
V lékařské a zdravotní péči nejsou žádná omezení. 
 
 
Křesťanská v ěda 
(několik desítek členů, méně než sto) 

Křesťanská věda neuznává medicínu jako takovou, a tudíž členové odmítají všechny 
léky a jakoukoliv lékařskou péči. Věří, že nemoci neexistují, jelikož hmotné bytí, 
včetně například bolesti, je iluze. Členové této organizace, která v ČR ani nemá 
významnou institucionální formu, často odpírají lékařskou péči i vlastním dětem (viz 
soudní případy v zahraničí). 
 
 
Hinduisté  

Při stravování upřednostňují vegetariánství, případně laktovegetariánství a požívání 
tradičních indických jídel. V případě humanitární pomoci by se jejich nechuť mohla 
týkat například krevních derivátů.  
Z českých hinduistů zmíníme zvláště dvě skupiny: 
oddaní Kršny (příslušníci hnutí Haré Kršna) 
(u nás asi 200 osob) 

Lékařské a zdravotnické hledisko: V případě nouze žádná omezení. Velmi populární 
je asijské léčitelství „arjúvéda“. Členové odmítají jakékoliv omamné látky 
(chemoterapii). 

Stravování: laktovegeteriánská strava - bez masa a vajec, odmítají dále kávu, čaj, 
alkohol, kakao, přísné požadavky jsou kladeny na čistotu a přípravu jídel (například 
po kontaktu rukou a podlahy je nutné si znovu umýt ruce), jídlo by měli připravovat 
pouze oddaní Kršny. 

ubytování: vyžaduje se oddělené ubytování mužů a žen. Pro jejich každodenní život 
je významné časné vstávání (kolem páté hodiny ranní) a časné uléhání. 

Vnější znaky: muži mívají vyholenou hlavu s pramenem vlasů na temeni 
(charakteristický copánek), na čele i na jiných částech těla mívají žluté obrazce 
(tilaky) nakreslené hlinkou. Nosí tradiční indické oděvy (například oranžová a bílá 
látka). Ženy mívají oblečenu bílou látku, pokrytou hlavu a v rukou sáček s kuličkami, 
tzv. málu. 
následovníci Sri Chinmoye 
(do dvou set osob) 
Muži a ženy necestují společně (v autě, ve vlakovém kupé). 
 
V přímém ohrožení života žádné z uvedených omezení nepl atí !!!  



  

Kontejner nouzového p řežití 
 

 
Je určen k poskytnutí rychlé, účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému 
mimořádnou událostí. 

Kontejner je určen k využití při: 

- živelných mimořádných událostech, 
- hromadných dopravních nehodách nebo závažných dopravních zácpách 

v silničním provozu, 
- železničních nebo leteckých nehodách, 
- rozměrných destrukcích budov, 
- masivním přílivu běženců, 
- mimořádných bezpečnostních opatřeních státu, 
- mimořádně složitých, rozsáhlých nebo dlouhodobých zásazích složek IZS pro 

odpočinek a občerstvení zasahujících příslušníků a jako specializované místo 
pro řízení zásahu, případně při provádění výcviku. 

 
Vybavení kontejneru zabezpečuje zejména: 

- ochranu pro 25 osob (sedících u jídelních stolů) před nepříznivými 
povětrnostními vlivy, 

- přípravu a poskytnutí horkých nápojů pro 25 osob, 
- přípravu a konzumaci studené či ohřáté stravy pro 25 osob, 
- základní hygienickou očistu rukou a obličeje pro 25 osob, 
- předlékařské ošetření osob, 
- užití zabudovaného WC. 

 
 
Konstrukce kontejneru musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 254/1999 Sb., 

o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů a dále 
umožňuje: 

- přepravu samotného kontejneru v závěsu a jejich stohování kontejnerů 
 
- nepřetržitý provoz po dobu 24 hod a funkci v rozmezí teplot -30 až +50°C 
 
- uvedení z přepravního stavu do provozního dvěma osobami do 1 hod. 
 
- užití v terénu se sklonem do 8° a vytopení stanu při venkovní teplotě – 5 °C na 

teplotu nejméně 15 °C do 1 hodiny 
 
- elektrický rozvod o napětích 230 V a 12V/24 V za dodržení vyhlášky 50/1978 

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů 
 
- vnější osvětlení celého prostoru a vnější ozvučení celého prostoru 
- vzájemné propojení dvou a více souprav, možnost jejich sdružování v jeden 

celek 
- vzájemné elektrické propojení kontejnerů, a jejich napojení na pevnou 

elektrickou síť 
- přepravu a uskladnění veškerého materiálu v soupravě 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Doporu čené zásady chování obyvatelstva  
při mimo řádné události 

 
Co dělat p ři mimo řádné události ? 

 
I. Všeobecné zásady  
*  zachovejte klid, nepodléhejte panice, jednejte s rozmyslem 
* pokud jste původcem či svědkem mimořádné události volejte na některé 
z tísňových čísel (zdarma) : mezinárodní tísňové volání - 112, hasiči - 150, zdravotní 
záchranná služba - 155, Policie ČR - 158, obecní či městská policie - 156 
* sledujte vysílání rozhlasu a televize! 
*  zbytečně netelefonujte! 
*  varujte ostatní ohrožené osoby, avšak nešiřte poplašné a neověřené zprávy 
* chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby, 
zejména staré, nemocné a nemohoucí 
* poskytněte pomoc, nebo opusťte ohrožený prostor 
* uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní 
správy 
* pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu 
 
 
II. Zásady chování p ři požáru  
* prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata 
* zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud ! 
* do příjezdu hasičů  podle možností a schopností se pokuste omezit ohnisko požáru, 
omezte přístup vzduchu 
* vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený 
prostor opusťte 
 
 
III. Zásady chování p ři úniku nebezpe čné látky  

V takové mimořádné situaci bude vyhlášen signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 
pomocí poplachových sirén či jinými dostupnými prostředky (místní rozhlas, 
rozhlasové vozy, veřejné sdělovací prostředky aj.). Poplach vyhlašuje původce 
mimořádné situace, obec v rámci svého katastru a krajský úřad podle charakteru a 
rozsahu nebezpečí. 
 
- vstupte do nejbližší budovy 
- zdržujte se v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku 
- zavřete dveře, okna a ventilační otvory, případně  je utěsněte 
- podle možností poslouchejte vysílání rozhlasu a televize a pokynů záchranářů 
- zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory 
- ve volném prostoru opusťte ohrožené území kolmo na směr větru 
- v případě průniku škodliviny do místnosti si přitiskněte k ústům a nosu 

navlhčenou látku 
Konec poplachu bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky. 



  

IV. Zásady chování p ři dopravní nehod ě 
* původce či svědek zajistí předání informace o nehodě na známá tísňová čísla 
(místo nehody, počet zraněných, únik ropných látek, označení havarovaného 
prostředku - oranžová tabule, kdo nehodu oznamuje, další podrobnosti) 
* poskytněte první pomoc 
* podle možností zabraňte dalšímu rozšíření nehody, úniku ropných látek 
* v případě přepravy nebezpečných látek (oranžová tabule na vozidle s čísly) se k 
vozidlu nepřibližujte! 
*vyčkejte do příjezdu Policie a záchranných složek 
 
 
V. Jak budete uv ědoměni v p řípadě ohrožení  

V případě hrozby, nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstva varováno 
především prostřednictvím varovného signálu Všeobecná výstraha. Tento signál je 
vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin.  

Následně se obyvatelstvu sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí a údaje 
o opatřeních k ochraně obyvatelstva. 

 
1 - POMOCÍ  POPLACHOVÝCH  SIRÉN  
 

 

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu 

 
Kolísavý 

 

 
140 vteřin 

 

 
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

 
 
 
 

Signál m ůže zaznít t řikrát po sob ě v tříminutových intervalech. 
 
2 - SDĚLOVACÍMI  PROSTŘEDKY 

Vysílání Českého rozhlasu a České televize 
Regionální vysílání rádia 
Regionální vysílání televize 
 
 

3 - DALŠÍ  ZPŮSOBY  INFORMOVÁNÍ  OBYVATEL  

Místní rozhlas 
Závodní rozhlasy 
Pojízdné rozhlasové vozy a megafony 
Předání zpráv od spoluobčanů (sousedů) a podobně 

 
 

 
 

 



  

VI. Zásady chování obyvatelstva p ři povodních a zátopové vln ě 
 

PŘI  POVODNI: 
průběžně sledujte vývoj povodňové situace, informace o vyhlášených stupních 
povodňové aktivity získáte ze zpráv ve sdělovacích prostředků, orgánů samosprávy 
obce nebo orgánů státní správy 

I. Stupeň povod ňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 
(nastává při nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí organizují hlídkovou 

službu na vodních tocích, organizuje se povodňová hlásná služba) 
 
II. Stupeň povod ňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 
(vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá 

povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně) 
 
III.  Stupeň povod ňové aktivity =  STAV OHROŽENÍ 
(vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku 

větších škod, ohrožení majetků a životů v zaplaveném území, podle plánu se 
realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce). 

Doporu čená opat ření ke snížení ohrožení život ů a majetku:  
• informujte sousedy 
• odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata 
• vlastníte-li  vozidlo, připravte ho k evakuaci, nebo ho 

odvezte včas na bezpečné místo 
• připravte si základní prostředky pro první pomoc (včetně léků, které užíváte) 
• připravte si evakuační zavazadlo pro všechny členy rodiny 
• připravte si potraviny  a pitnou vodu na 2 až 3 dny 
• informujte se o způsobu a místě kam se v případě evakuace přemístíte 
• přestěhujte majetek do míst, které nejsou ohroženy  
• utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech 
• sledujte zprávy sdělovacích prostředků, signály sirén a dalších zdrojů 

varování 
• odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelný materiál 
• uzavřete hlavní přívod plynu, a vody  
• uposlechněte pokynů orgánu obce a záchranářů při evakuaci  
• při odchodu z domu odpojte přívod elektriky a zabezpečte vchod. 

PŘI ZÁTOPOVÉ VLNĚ - v důsledku narušení nebo rozrušení vodních d ěl  
a protržení ochranných hrází v d ůsledku p řívalových deš ťů : 

- ohrožení zátopovou vlnou budete informováni sirénami, 
sdělovacími  prostředky nebo orgány obce 

- informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, 
předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a 
místech soustředění obyvatel - informace získáte u příslušného 
obecního úřadu 

- informujte sousedy  
- opusťte urychleně ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel  
- důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů  

 
 

 

 



  

 
VII. Zásady chování po povodních  
Když opadne voda 
 
Jak se chovat p ři návratu ! 

 
1. Nechte si zkontrolovat stav obydlí:  

− statickou narušenost 
− obyvatelnost bytu, domu 
− rozvody energií (plynu, elektrické energie)  
− stav kanalizace a rozvodů vody 

 
2.  Podle pokyn ů hygienika: 

− zlikvidujte potraviny, které byly  zasaženy vodou  
− zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou  
− zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní 
− nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat  

 
3.  Informujte se o místech humanitární pomoci a v p řípadě stavu nouze si 

vyžádejte: 

− finanční pomoc 
− pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod. 
− potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod 
− další potřebné prostředky  

 
4. Při obnov ě studní a zdroj ů pitné vody se řiďte pokyny odborník ů  

a zabezpečte: 

− vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody  
− chemické ošetření vody ve studni 
− laboratorní prověření kvality vody  

 
5.  Kontaktujte p říslušné pojiš ťovny ohledn ě náhrady škod 
 

- ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými 
podmínkami 

- vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, 
znalecký posudek, účty, svědectví ) 

- při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny 
- odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření 
 

6. Pokud možno ú častněte se likvidace následk ů povodní 
 

 
 
 
 



  

 
VIII.  Evakuace a zásady chování po jejím vyhlášení  
 

Evakuací∗ se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 
technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby 
a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. 
Evakuaci vyhlašují:  
- v místě zásahu - velitel zásahu 
- v obci - starosta 
- pro území více obcí - starosta obce s rozšířenou působností 

 
Důvodem pro vyhlášení evakuace může být nebezpečí zamoření chemickými 

látkami, povodeň nebo zátopová vlna, požár, hrozící výbuch, stavební narušení 
objektu apod.. 

 
Při vyhlášení evakuace: 

* zachovejte klid a rozvahu 
* upozorněte sousedy 
* připravte si nejnutnější  osobní věci  ( doklady, peníze, cennosti a léky apod.) 
* podle možnosti zajistěte zvířectvo, majetek 
* sledujte a dodržujte další pokyny ve sdělovacích prostředcích, místním rozhlase, 
pokyny z rozhlasových vozů 
* uhaste otevřený oheň, uzavřete hlavní přívody  plynu, elektřiny a vody 
• opusťte prostor !! 
 
 
 
IX.  Zásady chování p ři zemětřesení  
 

Zemětřesení na území České republiky je naštěstí jev vzácný a nedochází při 
něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. Větší otřesy lze očekávat pouze 
v malých oblastech západních a severovýchodních Čech a severní Moravy 
a Slezska. Čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do 
seismicky aktivních oblastí (Alpy, jižní Evropa, Španělsko, Portugalsko, Itálie, státy 
bývalé Jugoslávie, Řecko, Turecko; Kalifornie, Japonsko, atd.). Otřesy půdy mohou 
trvat od několika vteřin do několika minut. Po silném zemětřesení mohou přijít 
v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován 
o doporučených postupech při výskytu zemětřesení. 
 
Před zemětřesením 
 
∗ rozmyslet si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se 

nacházíte (v budově, na cestě) 
∗ vypnout přívody vody, plynu a elektrické energie 
∗ uvědomit si, zda vás neohrožují poličky, skříně a další volné předměty 
∗ prostudujte si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení 
∗ připravte si evakuační zavazadlo 
                                                 
∗ Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva § 12, § 13, § 14; 



  

 
Během zemětřesení 
 
V budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo rám dveří, pod pevným stolem, 
pultem, postelí. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně 
se pohybující předměty. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny. 
Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých 
stromů. 
 
Po zemětřesení  
∗ zachovejte klid 
∗ buďte připraveni na dotřesy 
∗ poskytněte první pomoc raněným 
∗ zapněte si rádio a poslouchejte instrukce 
∗ nepoužívejte výtahy 
∗ přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte 

hlavní vypínače 
∗ v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste 

nebo zavolejte hasiče 
∗ dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd. 
∗ netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci 
∗ nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře 
∗ sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zásoby nouzového p řežití uložené u G Ř HZS ČR 
 

SKLADY ZÁKLADNY LOGISTIKY OLOMOUC 

Nomenkl. čís.         Ná z e v TYP Cena za 
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Celkem  

040501000038 Elektrocentrála    HONDA EM 650F         75518,00 ZOEC     1 1   2 

040501000056 Elektrocentrála    HONDA F300    69975,00 ZOEC 1 1       2 

040501000148 Elektrocentrála    HONDA EP 6500 75518,00 ZOEC         1 1 

040903000056 Lopata ženijní            38,00 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

040903000057 Sekera se závěsníkem vz.49 41,28 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

040903000140 Krumpáč ženijní      23,58 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

074024100005 Prostředek protichemický jednorázový JP 75 A 126,25 ZDMO 150 150 150 150 150 750 

089830008136 Kanystr na PHM 20 l kov.                   124,52 ZSPM 5 5 5 5 5 25 

120210111000 Blůza 85   741,44 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120210321000 Kabát 60   176,28 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120210381000 Kalhoty 85   165,18 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120210420010 Kapesník   8,04 ZSPM 300 300 300 300 300 1500 

120210431000 Kapuce  60   26,57 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120210560110 Láhev polní   31,56 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

120210620120 Nádobí jídelní třidílné   32,99 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

120210720110 Obal na láhev polní       14,10 ZSPM 150 150 150 150 150 750 



  

           

120210990010 Povlak na přikrývku vz.67           418,12 ZSPM 300 300 300 300 300 1500 

120211281000 Přikrývka 67 - tep. vložka              415,55 ZSPM 300 300 300 300 300 1500 

120211380010 Ručník   32,52 ZSPM 300 300 300 300 300 1500 

120211550010 Spodky zimní dlouhé   67,87 ZSPM 340 340 340 340 340 1700 

120211640010 Tílko bílé   77,08 ZSPM 340 340 340 340 340 1700 

120211740010 Utěrka na nádobí   16,98 ZSPM 300 300 300 300 300 1500 

120211871000 Vložka do kalhot   85   230,01 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120211891000 Vložka do přikrývky 67 hyg.   271,90 ZSPM 300 300 300 300 300 1500 

120211911000 Vložka do blůzy  60   155,13 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120220620000 Mošna různá   66,96 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

120400030800 Blůza pro kuchaře    165,03 ZSPM 3 3 3 3 3 15 

120400150630 Boty gumové vysoké 30   184,73 ZSPM 110 110 110 110 110 550 

120400250000 Čepice pro kuchaře   31,23 ZSPM 3 3 3 3 3 15 

120400508000 Kalhoty pro kuchaře   180,42 ZSPM 3 3 3 3 3 15 

120401070005 Rukavice komb.pětprst.zesil.-pracovní   25,00 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

120401070010 Rukavice kyselinovzdorné   55,00 ZSPM 100 100 100 100 100 500 

120401230200 Ušanka civilní   203,61 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

120401705100 Šle civilní   35,64 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

121401020020 Obal textilní-sáček na jídelní příbor   12,95 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

121401100094 Plachta-celta stanová   155,00 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

121404020020 Opasek ke kalhotám   25,00 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

121406150701 Košile různá    146,96 ZSPM 340 340 340 340 340 1700 



  

121406150900 Kukla kombinovaná   71,00 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

121406180200 Ponožky zimní     30,02 ZSPM 340 340 340 340 340 1700 

121406180201 Ponožky letní    19,85 ZSPM 340 340 340 340 340 1700 

121406190001 Rukavice pletené    53,42 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

121406200800 Trenýrky různé   72,06 ZSPM 340 340 340 340 340 1700 

121910322000 Boty 60 wibram   641,79 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

121910330000 Polobotky hnědé mech. podeš.   290,00 ZSPM 170 170 170 170 170 850 

131120010060 Polní kuchyň PK 26 H   35 259,00 ZOEC 1 1 1 1 1 5 

131120020120 Zásobník na vodu 800 L mrazuvzdorný 11 200,00 ZOEI 3 3 3 3 3 15 

131120030061 Termos na 25 L   330,00 ZSPM 10 10 10 10 10 50 

131120030071 Termos na 40 l   352,00 ZSPM     5 5   10 

131120030081 Termos na 40 l,s výp.kohoutem   352,70 ZSPM 5 5     5 15 

131120031020 Termos na 12 L   207,56 ZSPM 10 10 10 10 10 50 

131120031090 Termos na 5 L   105,00 ZSPM 5 5 5 5 5 25 

132090220020 Lžíce jídelní hliniková   2,66 ZSPM 150 150 150 150 150 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

132090490010 Otvírač konzerv a lahví PERFEX   3,66 ZSPM 150 150 150 150 150 750 



  

132100040013 Vak na vodu 20 l - PVC   139,00 ZSPM 150 150 150 150 150 750 

168002000005 Brašna Z zdravotnická vz.80 861,65 ZDMO 2 2 2 2 2 10 

168003000008 Malá koupací spr. MKS   4 884,00 ZOEI 1 1 1 1 1 5 

168008000010 Nosítka zdravotnická skládací   302,30 ZDMO 2 2 2 2 2 10 

180402598001 Lůžko polní skládací      VZ 60        376,90 ZOEI 150 150 150 150 150 750 

180404413019 Kamínka polní vz.77 vz.77 540,00 ZSPM   17       17 

180404413021 Kamínka polní vz.644 vz.644 630,00 ZSPM 10   17 10 10 47 

180404413300 Kamínka polní   526,15 ZDMO 7     7 7 21 

  Kamínka polní       3 3 3 3 3 15 

180405129015 Svítidlo nástěnné halog.500 W SPOT 756,88 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

180501148001 Zař.hyg.přenos.WC biolog.   19 950,00 ZOEC 2     2 2 6 

180501148001 Zař.hyg.přenos.WC biolog.   33 740,00 ZOEC   2 2     4 

180504212004 Vědro pozinkované 12 l   117,49 ZSPM 15 15 15 15 15 75 

180505512005 Vědro plastové 10 l   64,97 ZSPM 7 7 7 7 7 35 

180507241001 Kolečko stavební   895,00 ZSPM 5 5 5 5 5 25 

180601711007 Lopata kovová s násadou     125,24 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

180601762014 Sochor ocelový 12 kg              154,23 ZSPM 1 1 1 1 1 5 

180802041302 Šňůra prodlužovací zásuvková nad 10 m na navíjecím bubnu 779,28 ZDMO 20 10 10 10 10 60 

180802990142 Rozdvojka na 220 V   54,46 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

180806060008 Pila oblouková ruční      40,52 ZSPM 20 20 20 20 20 100 

  Umývárka       2 2 2 2 2 10 

  Stan S-65 6x9       13 13 13 13 13 65 

  Stan S-65 6x6       7 7 7 7 7 35 



  

  Přikrývka vlněná       150 150 150 150 150 750 

  Příbor jídelní     150 150 150 150 150 750 

  Talíř PH       150 150 150 150 150 750 

  Hrnek PH       150 150 150 150 150 750 

  Nádrž na vodu 1 000 l       2 2 2 2 2 10 

 


