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ÚVODEM… 

Slovo předsedy OVR 
Vážení, 

jsem rád, že se s Vámi mohu podělit o další, tentokráte již sedmý, rok činnosti naše-

ho oblastního spolku. OS ČČK Praha 1 se za těchto několik málo let stal stabilně fungující 

organizací, která ač je organizací neziskovou a z velké části dobrovolnou, má již profesi-

onální renomé. Většina činností našeho tzv. základního programu již dnes funguje stan-

dardním způsobem a tak se dnes můžeme zaměřit na ty neobvyklé momenty uplynulého 

roku. 

Bezpochyby nejvíce se nám v minulém roce zapsaly do paměti povodně. Šlo o situaci 

mimořádnou ať už rozsahem zasaženého území, zasažených obyvatel, nasazením ČČK, 

ale i tím, že se jednalo o první dlouhodobou krizovou situaci na území hl. m. Prahy, kte-

rou jsme řešili jako pověřený oblastní spolek koordinující činnost ČČK v celé Praze. 

S odstupem několika měsíců je možno říci, že díky práci stovek našich členů a dobrovol-

níků se nám podařilo tuto krizovou situaci zvládnout a zorganizovat efektivní pomoc 

většině potřebných. Pomoc po povodních však ještě neskončila, i dnes ještě hradíme 

z darů nájem vyplaveným rodinám a jedná se tedy o projekt skutečně dlouhodobý. Po-

vodně se pro náš OS staly paradoxně také odrazovým můstkem pro navázání spolupráce 

s obcemi na území okresu Praha-západ. Zde jsme při povodních pomáhali nejvíce 

a v současné zde probíhají pravidelná jednání ředitelky úřadu OS se starosty. 

Dalším významným momentem jsou úspěšné celostátní akce v různých oborech čin-

nosti ČČK. Mimořádně úspěšně bylo hodnoceno celostátní kolo soutěže Hlídek mladých 

zdravotníků. I přes časový posun způsobený právě povodněmi se podařilo uspořádat 

soutěž nejen na vysoké odborné úrovni, ale ze které si děti navíc odnesly nezapomenu-

telné zážitky. Úspěšnou celostátní akcí bylo také setkání zástupců klubů dárců krve, kte-

ré přineslo konkrétní výsledky, jako např. tvorbu specializovaného webového portálu. 

Do kategorie již tradičních akcí, které přesahují významem Prahu, ale i ČČK patří také 

Rescue Marathon. Tato akce je o to cennější, že ji pořádají mladí členové našeho OS, kteří 

na ni navíc dokázali získat finanční prostředky ze soukromých nadací. 

V krizové připravenosti pak kurz Člen HJ ukázal účastníkům z celé republiky, že zá-

kladní dovednosti HJ lze trénovat i na aktuálním a atraktivním tématu jako je blackout. 

Rok 2013 nebyl však jen ve znamení úspěšných akcí. V reakci na nový občanský zákoník 

schválilo Shromáždění delegátů ČČK změnu Stanov ČČK, která znamenala zásadní změ-

nu v postavení místních skupin. Místní skupiny nyní již nemusejí vést nadbytečné samo-

statné účetnictví a řešit související problémy, ale jejich ekonomické záležitosti převzal 

OS. Zároveň ale zůstává stejná možnost pro místní skupiny realizovat své programové 

cíle. Nový občanský zákoník však nepřinesl jen organizační změny, ale patrně ještě zá-

važnější je zvýšené nároky na funkcionáře neziskových organizací, neboť každý je odpo-
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vědný za to, že bude svoji funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře. Navíc, kdo po při-

jetí funkce zjistí, že z jakéhokoli důvodu funkci řádně vykonávat nemůže, např. proto, že 

na to z různých důvodů nestačí, je povinen z toho vyvodit důsledky. To, že funkcionáři 

ČČK na všech úrovních vykonávají své funkce zdarma tak v žádném případě neznamená, 

že by jejich práce mohla být méně kvalitní. 

Všechny výše uvedené úspěchy mě naplňují hrdostí, že v roce 2013, ve 150. roce his-

torie Červeného kříže, jsem mohl být členem OS, který posunuje činnosti ČČK dopředu. 

Úspěchy našeho OS by však nebyly možné bez práce našich členů, zaměstnanců i dobro-

volníků. Proto mi dovolte, abych všem poděkoval za jejich práci, energii i nadšení vlože-

né do praktické realizace myšlenek a principů Červeného kříže. 

 

Ing. Bc. Martin SRB, Ph.D. 

předseda OVR ČČK Praha 1 

Základní informace 
Český červený kříž je organizace s letitou historií. Oblastní spolek ČČK Praha 1 je je-

ho samostatnou součástí od roku 2007. Během let naplňuje poslání Českého červeného 

kříže, kterým je zejména předcházet a zmírňovat lidské utrpení, chránit zdraví, život 

a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy 

bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat 

o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže: humanita, neutralita, nestran-

nost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. 

Vedení oblastního spolku, členská struktura 

OBLASTNÍ VÝKONNÁ RADA (ČESTNÉ FUNKCE) 

  
Ing. Bc. Martin SRB, Ph.D. Mgr. Magdalena UZLÍKOVÁ 

předseda OVR místopředsedkyně OVR 
 

Další členové OVR: MUDr. Karel ŠTĚPÁNEK 

   Bc. Šimon HLINOVSKÝ 

   Michal MACOUREK 

   Jaroslava MARKOVÁ, DiS. 
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DOZORČÍ RADA (ČESTNÉ FUNKCE) 

 
JUDr. Květoslava ŠTORKÁNOVÁ 

předsedkyně DR 
 

Další členové DR: JUDr. Helena JUKINOVÁ 

Ing. Ludmila KORÁLOVÁ 

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU OBLASTNÍHO SPOLKU 

Jaroslava MARKOVÁ, DiS. – ředitelka Úřadu OS 

Mgr. Eva BERNATOVÁ – koordinátorka kurzů první 

pomoci 

Zdeňka SRBOVÁ, DiS. – ekonomka OS 

 

 

         Jaroslava Marková, DiS. 

            ředitelka Úřadu OS 

ČLENSKÁ STRUKTURA 

Oblastní spolek ČČK Praha 1 sdružuje 344 členy v 8 místních skupinách na územích 

Prahy 1, 2, 4, 5 a západ. 

Členové  Dobrovolníci  

  6–14 let   27 stále činní   12 

15–26 let   49 činní při mimořádných událostech 286 

27–35 let   43   

36–65 let   34   

66 a více let 128   
Tabulka 1: Složení členské základny 
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PROJEKTY ROKU 2013 

Výuka první pomoci pro veřejnost 

 

Školení první pomoci probíhá v kurzech o rozsahu 

4–40 hodin. Je kladen důraz na praktickou část kurzu, která je u účastníků nejoblíbeněj-

ší. Zahrnuje resuscitaci na resuscitačních modelech a ošetřování namaskovaných zraně-

ní. V roce 2013 bylo odškoleno v kurzech první pomoci celkem 2180 osob. 

Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí mají akreditaci MŠMT ČR v rámci dalšího vzdě-

lávání pedagogů a jako rekvalifikační kurzy. Kurzy Základní norma zdravotnických zna-

lostí mají akreditaci MŠMT a MPSV. 

Lektoři kurzů jsou informováni o novinkách v první pomoci a výuka probíhá dle nej-

novějších Standardů první pomoci. 

POČTY PROŠKOLENÝCH V KURZECH PRVNÍ POMOCI 

V rámci projektu Praha 1 žije první pomocí, financovaného z grantu MČ Praha 1, 

proběhly dvouhodinové kurzy první pomoci pro obyvatele Prahy 1. 

4 a 12 hodinové kurzy první pomoci pořádáme také v anglickém jazyce. 

Kurz Osob 
4 hodiny pro život 974 
První pomoc u dětí 258 
Zdravotník zotavovacích akcí 236 
Doškolovací kurz zdravotníků 100 
Základní norma zdravotnických znalostí 242 
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První pomoc pro příslušníky tísňových složek   10 
Dobrovolná sestra   15 
Praktické dny s první pomocí pro děti a mládež 600 
 

Tabulka 2: Počty proškolených osob v jednotlivých typech kurzů 

 
Graf 1: Počet proškolených osob v kurzech první pomoci 

VÝUKA PRVNÍ POMOCI DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Školení probíhá celoročně v kroužcích mladých zdravotníků při základních školách 

a klubových prostorách OS ČČK Praha 1. Kroužky navštěvuje celkem 53 dětí základních 

škol a středních škol.   

Soutěže v poskytování první pomoci 

Soutěž první pomoci pro děti škol-

ního věku — soutěž mladých zdravot-

níků. Jedná se o postupovou soutěž, 

děti v pětičlenných družstvech posky-

tují první pomoc na připravených sta-

novištích. 

Náš oblastní spolek pořádal tyto 

soutěže: 

 14. 5. proběhlo okresní kolo pro Prahu 1, 2, 4, 5 a západ v prostorách DDM Pra-

hy 13, soutěžilo 110 dětí ve 2 kategoriích za I. a II. stupeň základních škol. Při po-

řádání soutěže jsme spolupracovali s OS ČČK Praha 7.  

 14. 9. proběhlo republikové kolo soutěže mladých zdravotníků, účastnilo se jej 90 

dětí z 9 krajů ČR. 

Mezi další akce pro děti patří jednodenní nácvik první pomoci. Ke zlepšení výuky 

první pomoci v kroužcích na základních školách přispívá i tradiční školení učitelek zdra-

votnic. 
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Pobytové akce

 

 První pomoc v akci (studijní střediska pro děti ve věku 6–18 let). Pobyt s výukou 

první pomoci pro žáky základních škol a mladé zdravotníky ČČK se konal během pod-

zimních prázdnin (24. – 30. října) v Železné Rudě. 

 Letní tábor — termín: 29. 6. – 13. 7. 2012. Letní táborový pobyt byl zaměřen na akti-

vity v přírodě, tábornické dovednosti a týmovou spolupráci. Celotáborová hra nesla 

název „ Indiánské léto“. Letního tábora se zúčastnilo 49 dětí. 

Další pobytové akce 

 Proběhlo 5 nejen záchranářských víkendů pro děti — pořadatelé 3. a 7. MS. 

 Předvánoční dovádění se konalo: 4. – 5. 12. 

 Rescue Marathon: 27. – 29. 9. 

o Proběhl 4. ročník cvičení v poskytování první pomoci pro neprofesionální záchra-

náře a dobrovolné hasiče. Zúčastnilo se jej 12 týmů z toho i 1 ze Slovenské republi-

ky. 

Jednodenní akce 

 Cross Prague Tour 

 Odpoledne s první pomocí pro rodiče 

 Dny s první pomocí 

Naši mladí členové také pomáhají při sbírkách: Den proti rakovině – Květinový den 

a Světluška. 



8 
 

Modelářský kroužek 

 Pravidelná aktivita, účastníci se scházejí 1× za 14 dní v prostorách ZŠ Slivenec. 

 7. 9. proběhla výstava modulové železnice, ukázka práce dětí z kroužku. 

Zdravotnické asistence 
Naši zdravotníci zajišťují zdravotnické dozory na sportovních akcích, dětských 

dnech, mezinárodních konferencích. Během roku odsloužili 336 hodin a ošetřili 37 osob. 

 
 

Graf 2: Odsloužené hodiny a počty ošetřených osob  

Prostory Koubkova 1, Praha 2 
Aktivity probíhající v prostorách klubovny v ulici Koubkova: 

 Výtvarné činnosti — Atelier BAF. 

 Kurzy první pomoci. 

 Schůzky skupin dětí. 

Projekt Aktivní stáří 
Cílem projektu je zpříjemnění chvil seniorů, navázání nových vztahů a udržení soci-

álních vazeb ve společnosti.  

Klub seniorů — pravidelné setkávání seniorů, náplní schůzek je trénink paměti, 

ruční práce, popovídání a navázání nových přátelství. Místa setkávání — prostory 

v Hellichově ulici 11b, na Pohořelci 25 na Praze 1 a v Koubkově ulici 1, Praha 2. 

Relaxační pobyt — Naši senioři vyrazili na týdenní pobyt do lázní Bechyně. Pobytu 

se zúčastnilo 26 osob.  

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY 

Celkem bylo uspořádáno 7 zájezdů, kterých se zúčastnilo 170 seniorů. Jeden zájezd 

uspořádala 1. MS na Hradčanech, šest 8. MS v Černošicích. 

EXKURZE 

 20. 3. — prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. 

 23. 4. — výstava Tutanchamon. 

 12. 9. — prohlídka Lichtenštejnského paláce. 



9 
 

PŘEDNÁŠKY 

 Jarní přednáška na téma 

 Přednáška „Historické Hradčany“, přednášející JUDr. Květoslava Štorkánová, dne: 

22. 10. 2013. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Členky 8. MS skupiny zorganizovaly 5 návštěv generálních zkoušek divadelních 

představení v divadlech ABC, Rokoko a Braník. 

VÁNOČNÍ NADÍLKA 

Dne 21. 12. se senioři a osamělí lidé sešli k vánočnímu posezení v nově zrekonstruo-

vaných prostorách Hudební školy Orfenica na náměstí Pohořelec 25, Praha 1. Během 

této akce bylo rozneseno seniorům a potřebným 100 vánočních balíčků. 

PROJEKT „POZVÁNÍ NA KÁVU“ 

Projekt zaměřující se na osamělé seniory. Základní myšlenkou je navštěvování těch-

to osamělých seniorů a popovídání si s nimi. Dobrovolnice, které navštěvují osamělé, 

jsou aktivní seniorky. Do projektu je zapojeno 18 aktivních seniorek, které navštěvují 

26 klientů. Projekt podpořila firma GlaxoSmithKline, s. r. o. 
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Oblast dárcovství krve a krevních složek 
OS ČČK Praha 1 podporuje bezplatné dárcovství krve jako jednu z klíčových aktivit 

Českého červeného kříže. Věnuje se morálnímu oceňování vícenásobných dárců krve, je 

aktivní v propagaci pravidelného a bezplatného dárcovství krve mezi mladými lidmi 

a má zřízen Klub dárců krve při OS ČČK Praha 1. 

PROJEKT „DARUJ KREV JEN JAKO“ 

 Probíhá od roku 2008. 

 Cílem projektu je seznámit studenty středních škol s celým procesem darování krve 

prakticky, a to formou prohlídky transfuzního oddělení. 

 Sponzorem projektu je firma Coca-Cola (nápoje zdarma pro účastníky). 

 
Graf 3: Počty zúčastněných studentů 

PROJEKT „STUDENTSKÁ KREV“ 

 V roce 2013 se OS ČČK Praha 1 podílel na organizačním zajištění tohoto projektu or-

ganizovaného Úřadem ČČK. 

 Projekt byl založen studenty ČVUT a je zaměřen na propagaci dárcovství krve mezi 

mladými lidmi od 18 do 26 let, nejčastěji z řad vysokoškolských studentů (u postgra-

duálních studentů je věková hranice 30 let). 

 Studenti, kteří darovali od 15. 10. 2012 do 31. 5. 2013 krev, získali tričko s logem pro-

jektu a volnou vstupenku na muzikál. 

 OS ČČK Praha 1 zajišťoval výdej triček a vstupenek v kanceláři Úřadu OS a podílel se 

na rozvoji spolupráce hlavních organizátorů projektu se Spolkem mediků českých, 

čímž se do projektu zapojila i Univerzita Karlova v Praze. 

 Do projektu se zapojilo 350 studenů z vysokých škol v Praze a Ostravě.  
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MEDAILÍ PROF. JANSKÉHO A ZLATÝCH 

KŘÍŽŮ ČČK „PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE A KREVNÍCH SLOŽEK“ 

 

V roce 2013 proběhlo v těchto termínech: 

- 13. 6. u příležitosti Mezinárodního dne dárců krve byly v prostorách zasedací 

místnosti Ú MČ Prahy 5 za účasti zástupce Magistrátu hlavního města Prahy, rad-

ního Václava Novotného a radního MČ Praha 5, Marka Kukrleho, předány plakety 

prof. Jana Janského za 40 odběrů a zlaté kříže ČČK za 80 a 120 bezpříspěvkových 

odběrů 

- 8. 11. v Komunitním centrum Matky Terezy byli oceněni dárci, kteří v daném roce 

dosáhli 10, 20 nebo 40 bezpříspěvkových odběrů 

- 27. 11. byli v krásných prostorách Michnova paláce na Praze 1 za účasti starosty 

MČ Praha 1, Ing. Oldřicha Lomeckého, oceněni dárci s 20 a 40 odběry 

 
Graf 4: Počet dárců oceněných Janského plaketou a Zlatými kříži 

20. REPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ KLUBŮ DÁRCŮ KRVE PŘI ČČK 

Dne 12. října 2013 proběhlo v Benešově. Setkání se zúčastnili zástupci z 11 klubů 

dárců krve. Na setkání vystoupil MUDr. Petr Šrámek s přednáškou o diagnostice infekč-
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ních onemocnění u dárců krve. Z NS ČČK vystoupila Mgr. Miroslava Jirůtková z progra-

mového oddělení Úřadu ČČK. Byl také představen nový web klubů dárců krve ČČK, který 

by měl umožnit efektivní sdílení informací mezi kluby a zájemcům o členství usnadnit 

hledání nejbližšího klubu v místě bydliště. Po oficiálním programu následovala prohlíd-

ka zámku Konopiště. Setkání přispělo k výměně zkušeností a dalšímu rozvoji oblasti 

propagace dárcovství krve a jejích složek, oceňování dárců a činnosti klubů dárců krve. 

Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1 
K 31. 12. 2013 bylo v naší humanitární jednotce 79 osob zařazených do 7 družstev 

a v přijímacích procedurách se nacházelo 14 potenciálních nových členů. 

Přestože víme, že Praha je bezpečným místem pro život, jsme připraveni pomáhat 

občanům v případě všech krizových situací. Ať se jedná o povodně, požáry nebo jiné kri-

zové situace, jsme připraveni poskytnout psychologickou, zdravotnickou i humanitární 

pomoc. Úkoly krizové připravenosti plní humanitární jednotka. Jako pověřený oblastní 

spolek ČČK pro území hl. m. Prahy jsme odpovědni za koordinaci pomoci ČČK při mimo-

řádných událostech a krizových stavech na celém území hl. m. Prahy. Naše činnosti se 

ale neomezuje jen na Prahu, jsme schopni po dohodě s místním oblastním spolkem ČČK 

pomoci kdekoli v ČR. 

OS ČČK Praha 1 má uzavřenu dohodu o plánované pomoci na vyžádání z HZS hl. m. 

Prahy. Tím je provedeno jeho začlenění do systému IZS. OS ČČK Praha 1 má dále uzavře-

nu dohodu o plánované pomoci na vyžádání s Městskou částí Praha 1 a jako pověřený 

oblastní spolek ČČK také s Magistrátem hl. m. Prahy. 

SHRNUTÍ PŘÍPRAVY V ROCE 2013 

V roce 2013 jsme uspořádali přes desítku růz-

ných kurzů zaměřených na jednotlivé dovednosti 

členů HJ. Mezi ty základní patří 3× kurz BASIC, 

dále kurz zaměřený na naši materiálně technickou 

základnu na Chodově, kurz zaměřený na komuni-

kační dovednosti zvaný Polygon, rovněž 3× kurz 

první psychické pomoci či několik kurzů dispečin-

ku pro naše členy. 

Zlepšili jsme také naše materiální vybavení. Byl pořízen velký nafukovací stan 6×6 

metrů určený pro zásahy při mimořádných událostech jako asistenční centrum a dále 

topidlo k jeho vytápění. Proběhla inventura na skladu Chodov a byly vytvořeny hygie-

nické balíčky pro krátkodobě evakuované. Také jsme přešli na nový intranet, kde jsou 

nově uváděny všechny akce a kurzy, které HJ pořádá, či kterých se účastní. 

CELOSTÁTNÍ KURZ ČLENŮ HJ A CVIČENÍ BLACKOUT 

Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2013 proběhl v Praze celostátní kurz Českého červeného 

kříže „Člen humanitární jednotky“. Na kurz, který je určen těm, kteří v rámci ČČK chtějí 
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pomáhat při katastrofách, přijelo 23 účastníků z celé ČR. Tuto akci celostátního významu 

finančně podpořilo MV ČR. 

Jako zcela unikátní lze hodnotit praktickou část kurzu, která proběhla formou cviče-

ní na téma rozsáhlého výpadku dodávky elektrické energie v oblasti Prahy 11. Při prak-

tické části se k účastníkům kurzu připojilo také 7 členů HJ OS ČČK Praha 1, kteří plnili 

role velitelů družstev a také „tutorů“ účastníků. Cvičení bylo zahájeno povoláním HJ OS 

ČČK Praha 1 ze strany OPIS HZS hl. m. Prahy na vyžádání pracovníka krizového oddělení 

ÚMČ Praha 11. Hlavním úkolem během simulovaného rozsáhlého výpadku elektrické 

energie byla výstavba a provoz evakuačního centra v ZŠ Květnového vítězství 57/17. 

Ve škole bylo potřeba nejprve zajistit osvětlení napájené z dovezených generátorů. 

Při nouzovém osvětlení se pak mohly připravit třídy pro pobyt dětí, v tělocvičně rozložit 

lehátka pro přespání a v improvizované kuchyni připravovat teplé i studené občerstvení 

pro evakuované i záchranáře. Vedle školy pak v nafukovacím stanu vyrostlo asistenční 

centrum, které sloužilo nejen pro předávání děti rodičům, ale i jako kontaktní místo pro 

obyvatele okolí, vydávání humanitární pomoci apod. 

Více než 80 dětských i dospělých fi-

gurantů se zatím shromáždilo v jiné ZŠ 

Mendelova 550, kde se o ně starali čle-

nové ČČK. Jakmile bylo evakuační cen-

trum připraveno, figuranty do něj pře-

pravil autobus MHD, který se běžně vyu-

žívá při evakuacích při mimořádných 

událostech, v doprovodu vozidel Městské 

policie. Evakuační centrum však nebylo 

jediným úkolem cvičících. Paralelně totiž 

dva mobilní týmy zajišťovali po celé Praze pomoc zdravotně postiženým, rodinám s 

dětmi nebo seniorům, kteří po výpadku elektřiny ocitli v nouzi. Dopravu mobilních týmů 

jsme využili soukromou ambulanci SOSAN a také vozidlo SDH Praha 11 – Chodov. Řízení 

celé akce pak zajišťoval štáb, který pracoval v prostorách OS ČČK Praha 1 v Hellichově 

ulici. Štáb využíval metodiku velení dle systému STANO. Bylo tak možno nacvičovat ne-

jen dovednosti při výstavbě evakuačního centra a psychosociální pomoci, ale také 

schopnost komunikace a vedení týmu. 

A jaké byly výstupy cvičení? Již bezprostředně po ukončení akce bylo zřejmé, že 

hlavní úkol, tedy zbudování a provoz evakuačního a asistenčního centra byla splněn, 

stejně jako úkoly připravené pro mobilní týmy. Jako klíčová pro úspěch akce se ukázala 

komunikace a spolupráce mezi zasahujícími složkami. Podařilo se vytvořit tým nejen 

z účastníků kurzu z různých koutů ČR, ale také společně s družstvy SDH a Městské poli-

cie. 

Pomoc Městské policie vyřešila problém se ztotožňováním osob při citlivém úkolu 

předávání dětí rodičům, stejně jako bezpečnost akce za sníženého osvětlení. Strážníci 

naopak ocenili spolupráci s dobře jazykově vybavenými členy ČČK při práci s cizinci, 
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jejichž počet v Praze stále stoupá. Spolupráce s dobrovolnými hasiči byla zásadní pro 

překonání technických komplikací vyplývajících z podstaty cvičení, tedy výpadku elek-

trické energie, kde bylo nutno zajistit dostatečné osvětlení pro bezpečný pobyt v evaku-

ačním centru. Výpadek energie znemožnil také komunikaci na místě pomocí mobilních 

telefonů, kdy se ukázala jedna ze slabin jednotek ČČK, kdy nebyl k dispozici dostatek 

radiostanic s dostatečným dosahem. Naopak velice dobře lze hodnotit využití nových 

jednotných reflexních vest ČČK v bílé barvě, které sjednotili vzhled cvičících a odlišili je 

od ostatních jednotek. Dobře proběhla také spolupráce s autobusem MHD, který byl vy-

užit pro přesun evakuovaných. 

Komentáře účastníků 

 „Bylo to až úchvatné, co všechno ČČK dovede zajistit. Smekám před organizací, co má 

síly i schopnosti zajistit takovéto zázemí a péči.“ (jeden z figurantů) 

 „Kurz byl pro mě skvělá zkušenost. Překvapilo mě, jak byl rozsáhlý. Sice jsme věděli, 

že se zapojí i policie a hasiči, ale toto jsem nečekala. A obdivuji, že jste sehnali 80 dětí, 

a další dobrovolníky, kteří byli ochotní se toho účastnit. Opravdu velmi povedená ak-

ce.“ (účastník kurzu) 

 „… nikdy by mě nenapadlo, že celou akci zorganizujete v takovém rozsahu a propra-

covanou do nejmenšího detailu. A jsem ráda, že jsme se mohli poučit z vlastních chyb 

a následně i z chyb ostatních. Tento kurz mohu všem doporučit.“ (účastník kurzu) 

 

Cvičení mělo také odpovídající mediální pokrytí, kdy reportáž odvysílal Český roz-

hlas 1 – Radiožurnál a televize METROPOL. Zpráva vyšla také v Pražském deníku (29. 11. 

2013). 

POKRAČUJÍCÍ SPOLUPRÁCE NA LETIŠTI V RUZYNI 

HJ se zúčastnila cvičení společně s leteckou společností Emirates. Cílem cvičení, kte-

ré se uskutečnilo 24. 9. 2013 na Letišti Václava Havla, bylo prověřit postupy ČČK při 

mimořádné události týkající se letecké přepravy. Dále členové HJ připravují a kompletují 

Emergency Airport Boxes určené pro mimořádné události na Letišti Praha. 

POMÁHÁME PŘI EVAKUACI 

Dne 31. 8. 2013 Po půlnoci jsme byli kri-

zovým manažerem Prahy 11 požádáni o asis-

tenci při evakuaci MEDIC centra v Kloknerově 

ulici na Chodově z důvodu nahlášení bomby v 

tomto objektu. Po příjezdu našich prvních 

členů se ukázalo, že naší pomoci nebude tře-

ba, neboť policejní pyrotechnik naštěstí bu-

dovu poměrně rychle prohledal a prohlásil za 

bezpečnou. 
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POMÁHÁME PŘI POVODNÍCH 

Červen 2013 — Takřka okamžitě jsme se za-

pojili do aktivit při poskytování pomoci lidem 

zasažených povodní 2013. Členové HJ zajišťovali 

stavbu protipovodňových zábran, zajišťovali chod 

evakuačních center, koordinovali sbírku humani-

tární pomoci, poskytovali zdravotnickou a psy-

chickou první pomoc, koordinovali práci dobro-

volníků a zajišťovali finanční pomoc osobám zasaženým povodní – projekt Obnova do-

mácnosti a projekt Čištění studní. 

Povodně v číslech 

Dnů plného nasazení   21 
Reálně nasazených dobrovolníků 280 
Dobrovolníků v databázi 840 
Materiální pomoc 80 palet čisticích prostředků a další pomoc 
Finanční pomoc Mezi 76 domácností rozdělen 1 milion Kč 
Tabulka 3: Povodně 2013 v číslech 

VELKÉ CVIČENÍ VE STANICI METRA FLORENC 

Dne 25. 6. 2013–26. 6. 2013, v noci z úte-

rý na čtvrtek, proběhlo cvičení společně 

s PČR hl. m. Prahy, ZZS hl. m. Prahy, soukro-

mou sanitou SOSAN, Hasiči Metro a dalšími 

subjekty cvičení, a to s velkým počtem zasa-

hujících i figurantů, ve všech veřejných pro-

storách stanice linky C Florenc, na téma Ak-

tivní střelec. Humanitární jednotka zde plnila 

úlohu péče o zasažené a nezraněné či jen 

lehce zraněné cestující. 

CVIČENÍ V PRAZE ŘEPORYJÍCH 

Dne 22. 5. 2013 — v Praze Řeporyjích se uskutečnilo ve spolupráci s místní samo-

správou a hasiči cvičení, při kterém se humanitární jednotka ČČK zaměřila na péči 

o evakuované a provoz asistenčního centra. 

ZÁSAH — VÝBUCH V ULICI DIVADELNÍ 

Praha, 29. 4. 2013 

Stručný popis události 

Dne 29. 4. 2013 v 9.56 došlo k výbuchu plynu v Divadelní ul. čp. 344, Praha 1. Zraně-

no bylo 43 osob, z nich7 bylo ošetřeno na místě. Z okolních budov bylo evakuováno 230 

osob. 
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Dispečink HJ přijal výzvu od OPIS 

HZS Praha v 10.20 s určením místa na-

sazení ulice Divadelní/Krocínská. Sou-

časně byl povolán i Kontejner nouzové-

ho přežití HZS (KNP). Přes velitele 

družstev byla rozeslána výzva všem 

členům, aby se dostavili na místo zása-

hu. Celkově se dostavilo 18 členů HJ za 

podpory sanitního vozu Sosan vyčleně-

ného pro převoz humanitárního mate-

riálu a jako štábní vozidlo pro HJ. V čase 

11.02–12.40 nabízela HJ posttraumatickou péči a humanitární pomoc osobám v evaku-

ačním autobuse (ve spolupráci s psycholožkou HZS Praha). V čase 12.40 velitel zásahu 

rozhodl, že KNP nebude pro pomoc evakuovaným využit, a to vzhledem ke skutečnosti, 

že byli evakuováni převážně zaměstnanci z kancelářských prostor uvedených budov 

nebo studenti a nepředpokládá se, že by takovou pomoc potřebovali. Rovněž většina 

osob z evakuačního autobusu opustila prostor. Činnost HJ na místě události byla ukon-

čena ve 12.40 a její členové společně s KNP převedeni do zálohy. Velitel HJ zároveň ohlá-

sil na krizový odbor Magistrátu a krizový odbor Prahy 1 časovou dostupnost členů HJ 

pro případ jejich využití při zhoršení situace nebo při návratu osob do evakuovaných 

budov. 

CVIČENÍ – LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 

Praha, 10. 4. 2013 

Popis cvičení 

Cíl: ověřit funkčnost modelu S-R-N 

v rámci mimořádné události na letišti. 

Námět: V 19.15 došlo při přistávacím 

manévru k nehodě dopravního letadla a 

56 cestujících, kteří neutrpěli vážná zra-

nění, bylo přesunuto do prostoru SRC 

(tzv. Prostor pro cestující). Tam jim bude 

poskytnuta základní péče — posttrauma-

tická a zdravotní a rovněž bude zahájeno 

vytěžování cestujících s cílem spojit je 

s jejich blízkými a příbuznými, ověřit jejich totožnost a uspokojit jejich aktuální potřeby, 

případně další potřeby spojené s jejich přesunem do cílové destinace. 

Úkolem HJ bylo ověřit funkčnost modelu S-R-N (Supervisor-Responder-Navigator), 

který náš tým vytvořil pro podobné situace (viz podrobněji projekt Management péče 

o zasažené osoby při mimořádné události). Tento model je ve své podstatě hledáním 

rovnováhy mezi zajištěním nezbytného komfortu a potřeb zasažených osob a efektivním 
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managementem záchytného centra. V případě cestujících po dopravní nehodě se jedná 

o to zajistit jim základní potřeby (ať už fyzické nebo duchovní), nabídnout jim citlivé 

a důstojné zacházení, posttraumatickou péči, případně péči odborníka, ale zároveň dbát 

o to, aby byly včas a řádně zvládnuty všechny formální procesy, které s událostí souvisejí 

(a to včetně identifikace a navrácení zavazadel, výpovědi pro vyšetřovatele apod.). Mo-

del S-R-N klade důraz na to, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením, aby byly před-

nostně řešeny akutní potřeby cestujících, aby se nezapomínalo na cestující se zvláštními 

potřebami a zároveň, aby byli uchráněni před zájmem médií. 

Organizační členění prostoru, jasné rozdělení úloh pomáhajícím pracovníkům, na-

stavené mechanismy komunikace s Řídícím štábem letiště a dalšími složkami probíhají 

v zátěžové podobě, která vyplývá z podstaty situace, kdy je na místě výrazná převaha 

zasažených nad pomáhajícími (desítky až stovky zasažených osob a řádově jednotky 

pomáhajících). 

Na základě vyhodnocení cvičení a názoru pozorovatelů z leteckých společností 

(Emirates Airline a British Airways) a rovněž zástupců letiště Praha se použitý model 

osvědčil a bude využíván pro další nácviky obdobných situací, a to i v upravené podobě 

pro prostory tzv. FRC (místo pro příbuzné a známé). 

Cvičící byli zastoupeni formou dvou SRN týmů, jeden ve složení OS ČČK Praha 1 

(Humanitární jednotka) a druhý ve složení pracovníků Menzies Aviation (handlingová 

společnost). 

NASAZENÍ PŘI NEHODĚ AUTOBUSU FRANCOUZSKÝCH STUDENTŮ 

Dne 8. 4. 2013 došlo v ranních hodinách k dopravní nehodě autobusu s francouz-

skými žáky a studenty (ve věku 12–18 let), kteří mířili do Prahy. Při nehodě autobusu 

zahynula jedna studentka. Ostatní, včetně učitelů a řidiče utrpěli vážná nebo střední po-

ranění. Osmnáct studentů vyvázlo jen s lehkými poraněními. Právě studenti s lehkým 

zraněním byli po prvotním ošetření ve Fakultní nemocnici Lochotín (Plzeň) převezeni 

do nedaleké 31. základní školy v Lochotíně, kde pro ně odbor Krizového řízení města 

Plzně zřídil evakuační centrum. Naše Humanitární jednotka (HJ OS ČČK Praha 1) vyjela 

do Plzně s úkolem poskytnout první psychickou pomoc, následnou zdravotní péči a další 

nezbytnou asistenci (např. doprovod), a to v příslušném jazyce, včetně možnosti poskyt-

nout tuto pomoc i v rámci nemocnice. HJ poskytovala pomoc 18 lehce zraněným studen-

tům v evakuačním středisku (31. základní škola v Plzni), a to s důrazem na posttrauma-

tickou péči, zdravotní dohled, základní ošetření, doprovod do nemocnice u zhoršujících 

se případů, asistenci při kontaktu s rodinou, navrácení osobních zavazadel a doprovod 

na letiště Václava Havla v Praze (včetně odbavení a doprovodu na palubu letadla). Hu-

manitární jednotka OS ČČK Praha 1 byla nasazena v režimu tzv. humanitární pohotovos-

ti v čase od 10.10 do 22.50 a ve složení 1+5 osob a tří osobních vozidel s potřebným ma-

teriálním vybavením. Koordinační a informační podporu zabezpečoval štáb OS ČČK zří-

zený v Praze 1, který zajistil možnost střídání členy OS ČČK Plzeň v případě, že by zásah 

pokračoval přes noc. 
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Za pomoc poděkovala našim čle-

nům také francouzská diplomatická 

mise v ČR. 

O pomoci ČČK si můžete přečíst 

také v novinových článcích z novin 

DNES a 5+2 dny nebo na stránkách 

Plzeňského deníku.. Ve Francii pak 

o pomoci informoval např. server 

deníku Le Figaro. 

 

 

Články v odborných časopisech 

 112 — 2/2013 — Invakuace, tak trochu jiná evakuace. 

 Ochrana obyvatelstva Dekontam — Ostrava 29. – 30. 1. 2013 — Humanitární poho-

tovost ČČK Praha 1. 
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Shrnutí 
V roce 2013 se Oblastní spolek ČČK Praha 1 snažil pomáhat potřebným a naplňovat 

poslání Červeného kříže. V současné době nabízíme širokou škálu činností pro seniory, 

kompletní nabídku kurzů první pomoci jak pro dospělé, tak i pro děti. Naše Humanitární 

jednotka je připravena pomoci v mimořádných situacích a má pro tento účel uzavřeny 

potřebné smlouvy. Věnujeme se oceňování dárců krve i velmi potřebnému získávání 

prvodárců. Našim členům (dětem i dospělým) nabízíme zajímavé využití volného času 

a možnost seberealizace. V příštích letech hodláme v těchto činnostech pokračovat 

a dále je rozvíjet.  

Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomáhají, ať už svojí dobrovolnou aktivitou, 

finanční či materiální výpomocí. 
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Naši činnost podpořili 
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