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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 20.VI.2013 

POVODNĚ (5): DRUHÁ FÁZE POMOCI ČERVENÉHO KŘÍŽE 

 
Český červený kříž (ČČK) zahájil první fázi pomoci obětem letošních povodní v Čechách již 

2.června 2013. První fáze pomoci ČČK, tj. okamžitá pomoc, právě končí. V rámci této 

pomoci pečoval ČČK od Jihočeského až po Ústecký kraj o evakuované, poskytoval v terénu 

první psychologickou pomoc a první pomoc zdravotnickou a distribuoval pomoc materiální 

(čisticí prostředky, hygienické potřeby, nářadí, potraviny, voda, zdravotnický materiál atp.), 

v Hlavním městě Praha jsme stavěli také protipovodňové hráze… 

Do okamžité pomoci se zapojilo 560 členů Humanitárních jednotek ČČK, jeho členů a 

zaměstnanců, ale zaregistrováno bylo také na 1.300 dobrovolníků. Celkem byla pomoc ČČK 

poskytnuta 4.100 příjemcům, jen Ústřední krizový tým pomohl 567 lidem. Rozděleno bylo  

515 tun materiální pomoci.… Do pomoci bylo zapojeno celkem 35 Oblastních spolků 

(okresních poboček) ČČK v zasažených oblastech i mimo ně. 

Druhá fáze pomoci bude zaměřena na zmírňování následků povodňových škod. Plánujeme, 

tak jako po povodních v minulých letech,  příspěvky na čištění studní pro cca 3.400 osob, 

tuto pomoc (v rozsahu cca 3,5 mil.Kč) pokryjeme z finančních zdrojů Červeného kříže. 

Další formy následné pomoci (příspěvky občanům na stavební opravy či opravy zařízení 

zřizovaných obcemi, školky, školy, sociální zařízení pro děti a seniory apod.) budou závislé 

na finančních možnostech daných výsledem stále probíhající finanční sbírky. 

Předpokládáme, že na tuto fázi obnovy bychom potřebovali získat až 50 milionů Kč. 

O následné humanitární pomoci ve fázi obnovy jednáme i s Německým ČK. 

Děkujeme všem, kteří nám jakoukoli formou pomohli pomáhat v první fázi pomoci a věříme 

v pochopení a přispění i na pomoc následnou.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 20. června 2013

 

Dr. Marek Jukl, Ph.D.        Dr. Josef Konečný 
prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 
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 Na povodňovou sbírku ČČK je možné přispět: 

  

 prostřednictvím sbírkového účtu ČČK  

č.ú. 222885/5500, var. s. 111, 

 dárcovskou SMS z mobilního telefonu s textem 

DMS CCK na telefonní číslo 87777 

Cena DMS je 30,- Kč, na konto ČČK bude připsáno 27,- Kč. 

 

 on-line (systémem Paysec nebo platební kartou) platebním tlačítkem 
z www.cervenykriz.eu : 

 
 
 
 
 

http://www.cervenykriz.eu/
https://gateway.paysec.cz/GateWay.aspx?MicroaccountNumber=3044250&MessageForTarget=P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvek+p%c5%99es+www.cervenykriz.eu+-+povodn%c4%9b+v+%c4%8cR&OrderId=Dar+%c4%8c%c4%8cK+na+humanit%c3%a1rn%c3%ad+pomoc+p%c5%99i+povodn%c3%adch+v+%c4%8cR&BackURL=http://www.cervenykriz.eu/cz/paysec_a.aspx&CancelURL=http://www.cervenykriz.eu/cz/paysec_n.a

