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Český červený kříž
Český červený kříž je humanitární 

občanské sdružení působící na celém 
území České republiky. Působí zejména 
v oblasti humanitární, sociální a 
zdravotní. Naplňování poslání a plnění 
úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou 
činností. 

V současné době má ČČK celkem 
69 tisíc členů a dobrovolníků 
sdružených v 1.598 Místních skupinách.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností 
Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního 
práva. 

Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně 
znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, 
podle nějž plní zejména tyto úkoly: 
 působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské 

zdravotnické služby; 
 působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje 

pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; 
 poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární 

služby; 
 šíří znalost Ženevských úmluv.

Mezinárodním výborem Červeného kříže 
byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a 
za člena Mezinárodní federace Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 
25.10.1993.
Ve své činnosti Český červený kříž 
navazuje na své předchůdce - na 
"Vlastenecký pomocný spolek pro Království 
české", který byl založen 5.září 1868 a na 
Československý červený kříž, který byl 
založen 6.února 1919.
Český červený kříž, jako samostatná 
organizace, byl po rozdělení ČSČK 
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 
6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R 
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Základní údaje o organizaci

Název Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK Praha 1
Adresa Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1
IČ 75095343
www stránka www.cckpraha1.cz
Číslo účtu 213422506/0300
Telefon 776 113 953
Fax 233322178
E-mail cckpraha1@seznam.cz, praha1@cervenykriz.eu
Statutární zástupce Prof. MUDr. Jiří Zámečník, DrSc., předseda OVR
Datum vzniku 1. 1. 2007

Údaje o členech

Oblastní spolek ČČK Praha 1 měl v roce 2007 celkem 284 členů, kteří se 
sdružují ve 2 místních skupinách a oblastní skupině Mládeže ČČK.
Věková struktura členské základny:

do 15 let

15-18 let

18-60 let

nad 60 let
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Vedení Oblastního spolku ČČK Praha 1

Dle Stanov ČČK stojí v čele Oblastního spolku ČČK Praha 1 Oblastní 
výkonná rada. Ta pracovala v roce 2007 ve složení:

 Prof. MUDr. Jiří Zámečník, DrSc. – předseda
 Petr Bernat – místopředseda
 Ing. Bc. Martin Srb
 Michaela Havlíčková
 Pavel Habásko
 Daniela Milecová
 Radka Kopáčková
 Mgr. Magdalena Uzlíková (kooptována v 11/2007)
 Kamila Janoušková, DiS.

Oblastní výkonná rada se během roku 2007 sešla na 10 řádných 
zasedáních.

Kontrolní činnost zajišťovala Dozorčí rada ve složení:

 JUDr. Květoslava Štorkánová – předsedkyně
 Mgr. Eva Bernatová
 Ludmila Jílková

Dozorčí rada se během roku 2007 sešla na 1 řádném zasedání.

Zázemí pro činnost Oblastního spolku zajišťuje Úřad Oblastního spolku 
v čele s ředitelkou Jaroslavou Markovou, DiS., druhou pracovnicí spolku 
je ekonomka Zdeňka Turková, DiS.
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Aktivity OS ČČK Praha 1

Výuka první pomoci pro děti a mládež
V roce 2007 probíhaly pravidelné i jednorázové aktivity pro děti a 

mládež. Stručný přehled:
 bylo nově vyškoleno 20 mladých zdravotníků I. stupně a 20 

mladých zdravotníků II.stupně
 soutěže hlídek mladých 

zdravotníků se zúčastnilo 7 
pětičlenných hlídek, dvě z nich 
postoupily do krajského kola a 
hlídka při Oblastní skupině 
Mládeže do kola 
republikového

 Okresního studijního 
střediska (pětidenní pobytový 
kurz první pomoci pro děti) se 
zúčastnilo 20 dětí, Krajského 
studijního střediska 
(sedmidenní pobytový kurz 
první pomoci pro mládež) 
rovněž 20 lidí ve věku 15-18 
let

 v normě Zdravotník – Junior
bylo proškoleno 7 lidí

Výuka první pomoci dospělých
V roce 2007 

probíhala školení 
dospělých v základech i 
pokročilých kurzech první 
pomoci. V rámci kurzů 
první pomoci klademe 
důraz na to, aby účastníci 
měli možnost vše si 
vyzkoušet, používáme 
maskování poranění.
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Vyškolené osoby:
 Zdravotník zotavovacích akcí - 205
 Základní norma zdravotnických znalostí – 142

(výše uvedené kurzy jsou akreditovány MŠMT)
 Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení - 52
 Školení základů první pomoci (4 hodiny pro život) - 149
 První pomoc u dětí – 15

Výuku zajišťovali naši členové s kvalifikací:
 Zdravotnický instruktor - 10
 Školitel ČČK - 4
 Dobrovolná sestra - 5
 Zdravotní sestra - 5
 Lékař – 2

Praha 1 žije první pomocí
V rámci projektu byly uskutečněny následující aktivity
 Světový den Červeného kříže – akce pro veřejnost se konala 8. 

května na 4 stanovištích v centru Prahy. Všem příchozím bylo 
umožněno ověřit si své znalosti první pomoci na namaskovaných 
poraněních a pod dohledem zkušených zdravotníků. Akce se 
zúčastnilo 400 osob.

 Světový den první pomoci - akce pro veřejnost se konala 8. září 
na 2 stanovištích v centru Prahy. Ve spolupráci s firmou Toyota si 
opět účastníci mohli vyzkoušet ošetřování namaskovaných 
poranění, navíc byly předvedeny ukázky zásahu při autonehodě. 
Akce se účastnilo cca 500 lidí.

 Ukázkové zásahy na základních školách – na základních 
školách Prahy 1 byly prováděny ukázky první pomoci, děti měly 
možnost si vyzkoušet život zachraňující úkony.

 Den s první pomocí – 5. května se konal trénink první pomoci pro 
zájemce z řad dětí. 
Vyzkoušeli si ošetřo-
vání namaskovaných 
poranění zasazená do 
různých modelových 
situací, akce se 
zúčastnilo 30 dětí.

 Setkání pedagogů –
informace o novinkách 
první pomoci pro učitele

Projekt byl uskutečňován za 
finanční podpory Městské 
části Praha 1.
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Víkendy s první pomocí

Víkendové pobyty pro děti 
ze základních škol Prahy 1 byly 
realizovány za finančního 
přispění Městské části Praha 1. 
Akce byly zaměřeny na výuku 
první pomoci, spolupráci v týmu 
a rozvoj zájmových aktivit dětí a 
zúčastnilo se jich 52 dětí ve 
věku 11 – 15 let a 5 pedagogů.

Aktivity pro děti
V rámci OS ČČK Praha 1 

probíhaly pravidelné aktivity 
pro děti – 5 skupin dětí a 1 
skupina mládeže s pravidelnou 
činností. Dále byly pořádány 
víkendové pobyty 
s programem zaměřeným na 
první pomoc a tábornické 
dovednosti – 6 pobytů pro 
celkem 120 osob. Konaly se 3 
letní tábory, kterých se 
zúčastnilo 36 zdravých dětí a 
20 dětí s diagnózou astma, 
alergie.
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Bezpečnost v dopravě
24. až 27. dubna 2007 jsme 
proškolili více než 360 žáků 
3. - 9. tříd. Bylo jim 
předvedeno ukázkové 
ošetření namaskovaných 
poranění a dále si formou 
hry ujasňovali správné 
chování jako spolujezdci, 
chodci či cyklisté. Projekt 
byl podporován Evropskou 
unií a byl realizován ve 
spolupráci s firmou Toyota, 
Českou kanceláří OSN a
Besipem.

Krizová připravenost
Oblastní spolek 

ČČK Praha 1 se 
systematicky připravuje 
na mimořádné události. 
Pro tento účel byla 
zřízena Humanitární 
jednotka ČČK, která je 
součástí Integrovaného 
záchranného systému 
jako plánovaná pomoc na 
vyžádání. Humanitární 
jednotka pracovala 
v počtu 24 členů. Ti se 
vzdělávají ve zdravotních 

i dalších tématech v rámci cyklu Univerzita HJ. Během roku 2007 díky ní 
proběhlo 7 přednášek a 2 cvičení. 

Členové naší HJ se účastnili mezinárodního cvičení Svatý Kámen 
2007.

28. listopadu 2007 jsme pořádali celostátní konferenci
„Humanitární jednotky ČČK a druhosledová pomoc Integrovaného 
záchranného systému ČR“. 

Zdravotnické družstvo HJ zvítězilo v krajském kole soutěže ZD HJ 
ČČK a postoupilo do republikového kola.
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Bezpříspěvkové dárcovství krve
OS ČČK Praha 1 intenzivně pracuje na propagaci dárcovství krve a 
oceňování bezpříspěvkových dárců krve. V roce 2007 bylo:
 oceněno 5 vícenásobných bezpříspěvkových dárců krve
 provedeno 120 odběrů (ve spolupráci s Českým rozhlasem)
 ve spolupráci s pražskými transfúzními stanicemi byl vytvořen leták 

pro nábor dárců krve
 prvodárcům byla určena akce „Darujte krev se slečnou ředitelkou“
 zřízen Klub dárců krve

Zdravotní asistence
Naši členové poskytovali první pomoc na následujících akcích pro 
veřejnost: Challenger Cup, Stromková brigáda Komerční banky, 
Butovický rohlík, 10. výročí vodících psů, dětský den v golfovém centru. 
V rámci těchto akcí bylo ošetřeno 117 osob. 30 dobrovolných 
zdravotníků odsloužilo celkem 838 hodin.

Školení mezinárodního humanitárního práva
Školení MHP pro veřejnost v rozsahu 4 hodin se konalo v dubnu 2007.
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Aktivní stáří
Projekt je určen seniorům 
z Prahy 1. V roce 2007 bylo 
v rámci projektu 
uskutečněno:
 pravidelná setkávání 

klubu seniorů –
v otevřeném klubu se 
1x týdně scházejí 
senioři především 
z oblasti Hradčan. Na 
programu byly 
techniky tréninku 
paměti, výtvarné činnosti a volná zábava, která je velmi důležitá 
pro vytvoření sociálních vazeb mezi klienty.

 2 výlety – jarní do Mníšku pod Brdy a na Skalku a podzimní na 
Konopiště a do Benešova

 2 exkurze – do Památníku národního písemnictví a do 
Martinického paláce

 2 výroční schůze s přednáškami o bezpečnosti seniorů (ve 
spolupráci s Policií ČR) a o zdravém pohybu ve vyšším věku

 vánoční nadílka – pravidelné předvánoční obdarování osamělých 
(především seniorů) z oblasti Hradčan, bylo rozdáno 100 balíčků

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Městské části Praha 1.

Akce pro členy
V roce 2007 se uskutečnily motivační akce pro členy:
 Víkend pro přednášející v Libušíně
 Tajný víkend ve Vlkanově
 Vánoční posezení
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Shrnutí
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 vznikl k 1. 1. 

2007. Po 10 letech bylo opět obnoveno fungování samostatného spolku 
Červeného kříže pro Prahu 1. I přes krátké období od našeho vzniku se 
snažíme naplňovat poslání Červeného kříže a pomáhat potřebným. 
Kromě tradičních aktivit běžných i v ostatních spolcích ČČK jsme stihli 
vytvořit několik novinek, jako je například cyklus Univerzita Humanitární 
jednotky, konference „Humanitární jednotky ČČK a druhosledová pomoc 
Integrovaného záchranného systému ČR“, kurzy „První pomoc u dětí“, 
aktivity „Praha 1 žije první pomocí“, klub dárců krve nebo akce „Darujte 
krev se slečnou ředitelkou“. Doufáme, že i v následujících letech nám 
bude umožněno pokračovat v našich aktivitách a dále je rozvíjet. 

Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomáhají, ať už svojí 
dobrovolnou aktivitou, finanční či materiální výpomocí.

Vypracovala: Eva Bernatová
V Praze 24. ledna 2008


