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1. Proč právě Humanitární pohotovost?

2. Jak to vše funguje?

3. Praktické zkušenosti



Mimořádné události vyžadující humanitární asistenci

Humanitární asistence = humanitární pomoc + humanitární péče

Co je charakteristické pro tyto situace?
• nečekáme je
•jak rychle nastanou, tak i rychle skončí
•vyžaduje se rychlá a operativní pomoc – humanitární pohotovost

Projekt založený 15.6.2011 společně s HZS Praha 
(přiřazeni k HZS Stanice 4)

Proč tento projekt považujeme za důležitý?

1. Co je Humanitární pohotovost



1.2. Jak zajistit humanitární asistenci?

1. KNP
2. Autobus - MHD
3. Shromaždiště ČČK



2. Jak to vše funguje?

1+5 členů HJ Hum. boxy

OPIS - SMS
NON-STOP

telefon

Místo zásahu60-90 minut
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2.1. Humanitární pohotovost – vybavení + zabezpečení

1. Humanitární boxy
1. Potravinový box  + polévky + voda
2. Kuchyňský box
3. Hygienický box, včetně oděvů
4. Technický box + administrativní box + hračky (zábava)

2. Materiálně technická základna
1. Elektrocentrála
2. Stany, osvětlení, skládací lehátka, přikrývky

3. Personální zabezpečení
Počet členů HJ: 56 z toho I.odřad (Humanitární pohotovost): 30

Kvalifikace čelnů:
• První pomoc
• PPP - První psychická pomoc
• KNP stavba a obsluha
• Praktické dovednosti (stavba shromaždiště, radio komunikace aj.)



3.1. Praktické zkušenosti

1. Zásah - hořící panelový dům v Nových Butovicích (Suchý vršek)
14.8.2011, 3. stupeň poplachu, evakuováno více než 100 obyvatel

20.33 volání z OPIS HZS Praha
21.35 (62 minut) příjezd Humanitární pohotovosti na místo zásahu v sestavě 1+5

do 01.00 zajišťována PPP, evidence evakuovaných, základní občerstvení, komunikace s MČ 
Praha 13 a odborem krizového řízení,

02.00 akce ukončena, návrat všech do svých domovů



3.2. Praktické zkušenosti

2. Cvičení s IZS - Dopravní nehoda (bus a tram) v ul. U vozovny - dne 18.8.2011
18.8.2011, 5 mrtvých, 10 těžce, 20 lehce zraněných, 14 příbuzných

Naše jednotka (ve složení 1+5) se podle plánu zapojila ve 30. minutě zásahu, postavila 
stan a zajišťovala i provoz "kazatelny". Celkem byla podpora poskytnuta několika 
zasaženým (příbuzným). Zásah byl ukončen v 50.minutě (jeho technická část). Naše 
činnost byla ukončena v 90. minutě, neboť probíhalo ztotožňování obětí nehody a 
sdělení úmrtí příbuzným (psychologem HZS a za přítomnosti PČR).

Hlavní důraz cvičení: procvičit poskytování PPP příbuzným zasažených



Děkuji za pozornost !

Richard Smejkal
smejkal@cckpraha1.cz



Děkujeme za podporu projektu 
Humanitární pohotovosti 

těmto společnostem:


