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

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 zá-

kladních principů hnutí Červeného kříže: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, 

dobrovolnost, jednota a světovost. 

Vedení oblastního spolku, členská struktura 

OBLASTNÍ VÝKONNÁ RADA  

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

předseda OVR místopředsedkyně OVR 
 

Další členové OVR: MUDr. Karel ŠTĚPÁNEK 

                                        Bc. Alena Hábltová 

   Bc. Šimon HLINOVSKÝ 

                                    Jaroslava MARKOVÁ, DiS. 

DOZORČÍ RADA 

 
JUDr. Květoslava ŠTORKÁNOVÁ 

předsedkyně DR 
Další členové DR: JUDr. Helena JUKINOVÁ 

Ing. Ludmila KORÁLOVÁ 
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ZAMĚSTNANCI ÚŘADU OBLASTNÍHO SPOLKU 

Jaroslava MARKOVÁ, DiS. – ředitelka Úřadu OS 

Mgr. Eva BERNATOVÁ – koordinátorka kurzů první pomoci 

Zdeňka SRBOVÁ, DiS. – ekonomka OS 

 

 

          

ČLENSKÁ STRUKTURA 

Oblastní spolek ČČK Praha 1 sdružuje 229 členů v 8 místních skupinách na územích 

Prahy 1, 2, 4, 5 a západ. 

Členové  Dobrovolníci  

  6–14 let      9 stále činní   42 

15–26 let    34 činní při mimořádných událostech 116 

27–35 let    21   

36–65 let   14   

66 a více let 151   
Tabulka 1: Složení členské základny 

 

 

 

 

PROJEKTY ROKU 2015 

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 nejoblíbenější. 

Zahrnuje resuscitaci na resuscitačních modelech a ošetřování namaskovaných zranění. V 

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

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

vání pedagogů a jako rekvalifikační kurzy. Kurzy Základní norma zdravotnických znalostí 

mají akreditaci MŠMT a MPSV. 

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

novějších Standardů první pomoci. 
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POČTY PROŠKOLENÝCH V KURZECH PRVNÍ POMOCI 

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

běhly 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 1072 
První pomoc u dětí   450 
Zdravotník zotavovacích akcí   389 
Doškolovací kurz zdravotníků   155 
Základy první pomoci    527 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek     28 
Praktické dny s první pomocí pro děti a mládež 1968 

 

Tabulka 2: Počty proškolených osob v jednotlivých typech kurzů vývoj od roku 2012 

 
Graf 1: Počet proškolených osob v kurzech první pomoci 
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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 48 dětí základních 

škol a středních škol.   

Soutěže v poskytování první pomoci 

Soutěž první pomoci pro děti školního věku — soutěž mladých zdravotníků. Jedná se 

o postupovou soutěž, děti v pětičlenných družstvech poskytují první pomoc na připrave-

ných stanovištích. 

 6. 5. proběhlo okresní kolo pro Prahu 1, 2, 4, 5 a západ v prostorách DDM Prahy 13, 

soutěžilo 110 dětí ve 2 kategoriích za I. a II. stupeň základních škol. Při pořádání 

soutěže jsme spolupracovali s OS ČČK Praha 7.  

 20. 5. proběhlo krajské kolo soutěže mladých zdravotníků, účastnilo se jej 85 dětí. 

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.  

Pobytové akce 

 První pomoc v akci  

 Letní tábor  

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

 Předvánoční dovádění  

 Rescue Marathon 

o Proběhl 5. ročník cvičení v poskytování první pomoci pro neprofesionální záchra-

náře a dobrovolné hasiče. 

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 Svět-

luška. 
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Modelářský kroužek modulové železnice  

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

v prostorách DDM Smíchov  

 5. 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 228 hodin a ošetřili 26 osob. 

 

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

ních vazeb ve společnosti.  

Aktivity, které se uskutečnily: 

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

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

chově ulici 11b a v Koubkově ulici 1, Praha 2. 

Autobusové zájezdy  

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

Relaxační pobyt    

Exkurze – návštěvy výstav, památek  

        Přednášky 

       VÁNOČNÍ NADÍLKA 

Dne 19. 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. 
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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. 

 V roce 2015 se exkurze zúčastnilo 432 studentů 

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

 

   

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MEDAILÍ PROF. JANSKÉHO A ZLATÝCH 

KŘÍŽŮ ČČK „PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KRVE A KREVNÍCH SLOŽEK“ 

 

V roce 2015 proběhlo ve 3 termínech a bylo předáno 210 medailí prof. J. Janského a 43 

zlatých křížů. Slavností poděkování probíhalo v prostorách Michnova paláce na Praze 1, 

v Rezidenci pana primátora na Praze 1 a v Letohrádku Kinských na Praze 5.  
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Humanitární jednotka OS ČČK 

Praha 1 
K 31. 12. 2015 bylo v naší humanitární jednotce 54 

osob zařazených do 7 družstev a v přijímacích proce-

durách se nacházelo 16 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 krizové 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 koordi-

naci pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizo-

vých stavech na celém území hl. m. Prahy. Naše čin-

nosti se ale neomezuje jen na Prahu, jsme schopni po 

dohodě s místním oblastním spolkem ČČK pomoci kde-

koli 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 uzavřenu dohodu o pláno-

vané pomoci na vyžádání s Městskou částí Praha 1 a 

jako pověřený oblastní spolek ČČK také s Magistrá-

tem hl. m. Prahy.   

OSTRÁ NASAZENÍ ČLENŮ HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY: 

- Požár v ul. Kolbenova Praha, 

- Havárie pitné vody Praha 6, 

- Hromadná nehoda automobilů na R 1.  
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CVIČENÍ:  

- Pravidelná interní cvičení členů a nováčků  

- Evakuace osob na Letišti Václava Havla 

- Evakuace osob v domě s pečovatelskou služ-

bou 

 

 

 

Dobrovolnictví  

Zájemci o dobrovolnictví byli proškoleni v kurzu DOBROVOLNÍK S VÝCVIKEM a 

na BOOTCAMPU  v Dubči.  

- Kurz Dobrovolník s výcvikem – jedná se o nový kurz, který absolvovalo 

prvních 12 osob.  

- Boot campem prošlo 31 nových dobrovolníků. 

 

EKONOMICKÉ ÚDAJE 
 

Obdržené dotace          421 194,00 Kč  
Členské příspěvky           28 180,00 Kč  
Účastnické poplatky    403 850,00 Kč  
Kurzy PP                      2 634 668,00 Kč  
Zdr. Asistence               108 000,00 Kč  
Krizová připravenost   196 888,00 Kč  
Komunitní centrum       40 000,00 Kč  
CELKEM PŘÍJMY       3 832 780,00 Kč 
 
 
Mzdy a soc. a zdrav. pojištění   680 465,00 Kč  
OON zaměstnanci                         60 000,00 Kč  
OON kurzy                                    176 540,00 Kč  
OON asistence + jiné                    61 825,00 Kč  
Ostatní služby                           1 363 724,00 Kč  
Pojíštění                                          16 000,00 Kč  
Nákup materiálu                         787 757,00 Kč  
Ostatní                                            60 497,00 Kč  
Celkem výdaje                         3 206 808,00 Kč 
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Naši činnost podpořili 

 
 

 

 
 

 
   

 

 

Sponzoři 
 

 

 

 
  

   

   

  

 
 
 
 
 

 
 


