
V tuto chvíli na Ukrajinu zbytečně nejezděte. Do země
se přes slovenské hranice nedostanete.

Pokud pořádáte humanitární sbírku, obraťte se na
Český červený kříž, který má možnosti, jak pomoc na
Ukrajinu dopravit.

Lidé na Ukrajině teď budou nejvíce potřebovat
zdravotnický materiál, léky, přikrývky, čisté oblečení a
hygienické zboží. Přesný seznam vám případně sdělí
pracovníci Českého červeného kříže.

Je potřeba v tuto chvíli zachovat chladnou hlavu a
nejednat na vlastní pěst. Vážíme si každé snahy o
pomoc, ale tato pomoc musí být systémová a
organizovaná tak, aby se dostala co nejrychleji 
na místa, kde je to nejvíce potřeba.

JAK POMOCI UKRAJINĚ?

Český červený kříž – www.cervenykriz.eu
Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz
Charita ČR – www.charita.cz
Post Bellum – www.postbellum.cz
ADRA – www.adra.cz

Pokud chcete pomoci finančně, obraťte se na 
organizace, které charitativní sbírky pořádají:

http://www.cervenykriz.eu/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.postbellum.cz/
http://www.adra.cz/


Informace pro pracovníky krizového řízení:

Milé kolegyně, vážení kolegové,
Níže zasílám základní informace k organizaci pomoci Ukrajině.
 
Pokud organizujete humanitární pomoc, nejezděte zbytečně na Ukrajinu. Nedostanete se přes 
hranice. V zemi je válečný stav a platí válečné právo. Kontaktuje Český červený kříž, který má 
možnosti materiál dopravit a rozdělit v místě určení. Pomoc konzultujte s paní Marcelou 
Herbichovou, DiS, jicin@cervenykriz.eu, 603 149 750. ČČK má informace o požadovaném a 
potřebném materiálu.
Humanitární pomoc bude organizována i cestou HZS, předpokládá se sběrné místo v Hradci Králové 
(bude upřesněno).
Ubytování řeší HZS kraje. V případě, že máte možnost zajistit ubytování, posílejte nabídky na adresu 
jiri.ehl@hkk.izscr.cz nebo mpejsek@kr-kralovehradecky.cz (adresa, kontaktní osoba, spojení, forma 
a kapacita ubytování). HZS provádí upřesnění databáze ubytovacích míst a nouzového ubytování, 
které je zpracované v krizovém plánu kraje. V současné době není předpoklad využití tohoto 
ubytování, jedná se o případné využití do budoucna. Od příštího týdne začíná ubytovávat migranty 
Správa uprchlických zařízení MV.
 
V příloze zasílám informační materiál KH kraje, který bude zveřejněn na webových stránkách kraje.
V případě dotazů mně kontaktujte a prosím předejte tuto informaci na obce.
Hezký a klidný víkend.
 

Ing. Miroslav Pejšek
Odbor organizační a právní│Oddělení krizového řízení
Vedoucí oddělení, 
Bezpečnostní ředitel

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245 │500 03 │Hradec Králové
tel.: 495 817 206 │702 196 319
e-mail: mpejsek@kr-kralovehradecky.cz
www.kralovehradeckykraj.eu│www.kr-kralovehradecky.cz
               
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan.
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Královéhradecký kraj reaguje na konflikt na Ukrajině

Hejtman Martin Červíček na dnešní odpoledne svolal jednání pracovní skupiny krizového 
štábu, která probere připravenost kraje na pomoc v důsledku konfliktu na Ukrajině. Kraj 
zároveň prověřuje připravenost krajských nemocnic v případě hospitalizací raněných a také 
další možnosti, jak pomoci obyvatelům Ukrajiny, kteří ze země uprchnou. 

Zároveň s tím kraj prověřuje také připravenost stavu Policie ČR a dalších složek IZS. 

Kraj podporuje vyhlášenou veřejnou sbírku Charity ČR pro obyvatele zasažené válečným konfliktem 
na Ukrajině a je připraven poskytnout maximální součinnost státu a jeho institucím.

Jsme v kontaktu s naším partnerským regionem v Zakarpatské oblasti, kdy zjišťujeme stav a 
případně možnost, jak bychom mohli našim partnerům pomoci.

„Současná situace směřující k omezování suverenity Ukrajiny ze strany Ruska je mocenským 
útokem nejen na svrchovanou samostatnost a svobody občanů jedné země, ale ohrožuje mír v celé 
Evropě. Aktuální vývoj bohužel potvrzuje dlouhodobě špatné vztahy a zkušenosti v oblasti ruské 
zahraniční politiky. Nemůžeme být lhostejní a musíme být jednotní a odpovědní ve všech krocích, 
které přijmeme. Jsem však stále přesvědčen, že jediné, jak lze zamezit otevřenému válečnému 
konfliktu, je pokračování vzájemného dialogu na nejvyšších úrovních mezinárodní politické 
diplomacie i v návaznosti na podobu přijatých restrikcí, neboť harašení zbrojním arzenálem na jedné 
i druhé straně může jeho neodvratitelnost pouze podpořit,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Tisková zpráva
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Lůžka v nemocnicích i ubytování pro uprchlíky. Kraj zahájil přípravy pro 

pomoc Ukrajině 
 

Královéhradecký kraj zahájil přípravy pro případnou pomoc obyvatelům zasaženým 

válečným konfliktem na Ukrajině. Krajská zdravotnická zařízení jsou v případě potřeby 

v součinnosti se státem schopná zajistit péči pro zraněné a další osoby, které budou 

vyžadovat zdravotní péči při zhoršení situace. Vedle toho kraj vytipovává možná místa pro 

potřeby ubytování uprchlíků i možnost dočasné výuky pro ukrajinské studenty. 

 

„Prověřujeme všechny možnosti, jak může Královéhradecký kraj být nápomocen při konfliktu na 

Ukrajině. Jsem v kontaktu s řediteli složek krajského integrovaného systému a s nemocnicemi 

průběžně koordinujeme možné využití jejich kapacit pro hospitalizaci raněných, pokud to bude 

potřeba. Vedle toho jsem odeslal dopis předsedovi našeho partnerského regionu v ukrajinské 

Zakarpatské oblasti, ve kterém jsem vyjádřil podporu a nabídl možnost zajištění humanitární a jiné 

formy pomoci,“ řekl po jednání pracovní skupiny krizového štábu hejtman Martin Červíček. 

 

Kraj je v kontaktu mimo jiné s krizovými pracovníky měst a krajskými hygieniky a snaží se předem 

vytipovávat kapacity pro ubytování a zajištění odpovídající péče pro uprchlíky. V současnosti podle 

zpracovaných plánů kapacity v regionu nabízí ubytování pro několik tisíc takových osob. Vedle toho 

je zde možnost zajištění dočasné výuky na středních školách pro ukrajinské studenty. 

 

Královéhradecký kraj se připojil k podpoře Ukrajiny tento týden vyvěšením ukrajinské vlajky a 

připojením k sbírce Charita pro Ukrajinu, kterou uspořádala Charita ČR. 

 

Vedle toho se kraj snaží pomoci i zaměstnancům jeho organizací. „Ředitele našich nemocnic, 

sociálních zařízení a dalších organizací žádám o součinnost při komunikaci se zaměstnanci, kteří 

mají ukrajinské občanství. Chápeme, v jak těžké situaci nyní jsou, a proto jim nabízíme co největší 

míru podpory při získávání informací, vydávání víz, případně při potřebě vycestování zpět do své 

země,“ informoval hejtman Martin Červíček. 

 

Předpokládá se, že v nejbližších dnech zasedne také bezpečnostní rada kraje, a to v návaznosti na 

jednání ústředního krizového štábu a další vývoj konfliktu na Ukrajině. 

 

Tisková zpráva 


