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UPRCHLÍCI V ČR

Přesný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících aktuálně v Česku není znám. 

• K 21. 11. 2022 uděleno 461 tisíc víz dočasné ochrany

• Z toho ¼ absorbovala Praha



PRAHA

• vyhodnocení situace
• sumarizace zadání
• koordinace s „neziskem“
• zřízení KACPU
• hlavní vstupní body: 

nádraží Florenc a HN
= meeting pointy

• 4. den vznik krizového 
štábu na HN pod 
vedením drážních hasičů

24.2. >> 27.2.2022 (reakční doba Prahy: 3 dny)



KVIZOVÁ OTÁZKA



MIGRAČNÍ KRIZE / PRAHA / 03-11 2022

50.000 uprchlíků
až 4.000 denně 

150 – 350 přes noc 

Všechny příjmové skupiny – různé potřeby
Matky s velmi malými dětmi 
Starší lidé se specifickými potřebami

Všechny složky IZS (záchranka o 30% více výjezdů)
Neziskový sektor – dobrovolníci (250 denně, ve směnách)
Komerční sektor – finanční, materiální a dobrovolnická pomoc
Praha jako koordinátor všech těchto aktivit. 24/7

Dlouhodobé nasazení: stovky lidí
Profesionálních i dobrovolných hasičů, drážních hasičů, pořádkových a 
cizineckých policistů, lékařů, mediků, psychologů, krizových interventů, 
Magistrát přes 300 oborových specialistů. Tisíce dobrovolníků.

BŘEZEN

90.000 uprchlíků HN a Florenc
114.000 Praha celkem 
(čísla KACPU)



POTŘEBY JEDNOTLIVCŮ/ REALIZACE

IHNED (Hlavní nádraží)
• poskytování základních informací 
• zajištění základních potřeb

(potravinové balíčky, léky, první pomoc)
• Přespání pro tranzitující nebo čekající na KACPU

NÁVAZNÁ PÉČE (KACPU)
• zajištění registrace a povolení k pobytu
• zajištění transportu do zařízení 

Správy uprchlických zařízení (SUZ)
• zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR
• informace Úřadu práce ČR,
• psychosociální pomoc, sociální poradenství

NÁVAZNÁ PÉČE (jiné)
• zprostředkování ubytování
• zajištění ošacení (neziskové organizace)

V KACPU k dispozici všichni potřební:
tlumočníci, cizinecká Policie ČR, 

odboru azylové a migrační politiky MVČR, 
Integračního centra Praha, VZP, ČSČK, 

úřadu práce a pražských hasičů

HN – uzel, ne kompletní zázemí 
pro všechny služby 



HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

STOVKY PROFESIONÁLŮ I DOBROVOLNÍKŮ. 24/7.



DOBROVOLNÍCI + KRIZOVÝ ŠTÁB
NEZISK, VEŘEJNÁ SPRÁVA 
A KOMERČNÍ SEKTOR 
V PERFEKTNÍM SOULADU

MÉDIA KAŽDÝ DEN… 



UNIKÁTNÍ ZÁZEMÍ PREZIDENTSKÉHO SALONKU 



DUBEN 2022 – ZMĚNA SKLADBY UPRCHLÍKŮ



STANOVÉ MĚSTEČKO V TROJI
MOŽNÁ NEVZHLEDNÝ,
ALE FUNKČNÍ SCÉNÁŘ.

DOSLOVA PŘES NOC 
13.5.2022

POJME 150 OSOB



STANOVÉ MĚSTEČKO
V MALEŠICÍCH.

ZÁZEMÍ PRO JINÉ CÍLOVÉ 
SKUPINY. Od 1.6.2022

POJME 100 OSOB

• pozemek České pošty
• DP Praha doprava
• jídelní stan
• sprchový stan (ToiToi)
• unimobuňky pro zázemí
• dobrovolníci  - program pro 

děti, výuka, poradenství



ICT PODPORA SOUKROMÉHO SEKTORU

• Bezplatné sim karty pro uprchlíky
• Konektivita pro uprchlíky, dobrovolníky a personál

HN a stanová městečka i KACPU
• Výroba a zprovoznění webu interventi.cz 

pro koordinaci nabízené a poptávané pomoci, ve všech krajích



LEARNING POINTS

Proaktivní komunikace na sociálních sítích
• Prevence hoaxů, dezinformací, tendenčního zpravodajství
• Možnost využití ochoty dalších dobrovolníků a donátorů, 

kteří nejsou dlouhodobě vázaní na neziskový sektor
• Přesné cílení pomoci tam, kde je to okamžitě potřeba
• Eliminace nežádoucích dobrovolných aktivit (guláš)

Centralizovat možnost zapojení Pražanů do pomoci
• Využít online prostředků pro konkrétní požadavky na pomoc 

/ nabídku pomoci
• Nabídnout konkrétní možnosti pomoci malým a středním pražským firmám

Mluvit o tom, co město Praha udělalo. Pražané by to měli vědět.
Odpolitizovat všechny podstatné aktivity.
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