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LEDEN

Běloruskému červenému kříži jsme 
poskytli humanitární pomoc zaměřenou 
na zvládání pandemie covidu-19. 
V lednu 2021 jsme vypravili zásilku 
materiální pomoci (latexové rukavice, 
respirátory a ochranné brýle) v hodnotě 
2 004 000 Kč.

ÚNOR

V duchu boje proti covidu-19 se 
nesl celý začátek roku. Zapojili 
jsme se i do oblasti očkování. První 
očkovací týmy vyjely očkovat v Praze 
a na Olomoucku. Cílem bylo umožnit 
očkování lidem v sociálních zařízeních 
či hůře dostupných místech. 

BŘEZEN

V roce 2021 jsme pokračovali v pořádání 
kurzu s názvem Základy moderního 
ošetřovatelství, který pomohl odlehčit 
přetíženému zdravotnickému 
systému. Tento kurz nabídlo veřejnosti 
18 oblastních spolků ČČK, které v roce 
2021 vyškolily 1 943 dobrovolníků. 

DUBEN

Do boje s pandemií covidu-19 je zapojen 
také Slovenský červený kříž, kterému 
společnost Good Mask věnovala 
8 064 respirátorů třídy FFP2. Materiální 
dar jsme předali našim slovenským 
kolegům 8. dubna.

KVĚTEN

V týdnu 3.–9. května 2021 byl Český 
červený kříž zvolen neziskovou 
organizací týdne. Toto ocenění 
jsme získali od portálu Givt.cz, 
jehož prostřednictvím lidé při svých 
nákupech přispívají na dobrou věc 
zaregistrovaným neziskovkám. 

ČERVEN

Dne 24. 6. 2021 ve večerních hodinách 
zasáhlo jih Moravy, zejména Hodonínsko 
a Břeclavsko, ničivé tornádo. 
Poskytování okamžité pomoci na místě 
jsme zahájili již 25. 6. a zároveň jsme 
vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc 
Moravě. 
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ČERVENEC

Pomoc na tornádem zasažené Moravě 
pokračovala v podobě projektů 
na obnovu bydlení „Demolice“, „Střecha“ 
či „Posudek“ a také příspěvky obcím 
podle rozhodnutí VR ČČK. Na okamžitou 
a následnou pomoc šlo z veřejné sbírky 
111,3 mil. Kč. Dlouhodobě zde také byla 
poskytována psychosociální pomoc.

SRPEN

Přes léto, díky finanční podpoře MŠMT, 
naše oblastní spolky realizovaly 
24 letních kempů pro celkem 278 žáků. 
Probíhaly také prázdninové a příměstské 
tábory či víkendové akce pro více než 
7 000 dětí a mládeže. 

ZÁŘÍ 

V oblasti propagace bezpříspěvkového 
dárcovství jsme navázali na úspěšnou 
televizní kampaň „Ruce“ z roku 2020. 
Pro rok 2021 vznikla online kampaň 
s názvem Hloupá&Hloupější, která je 
zaměřená na mladou generaci dárců.

ŘÍJEN

Také v roce 2021 jsme pokračovali 
v ediční činnosti. Na podzim vyšlo 
nové – kvůli covidu posunuté – číslo 
Magazínu mladého zdravotníka. Dále 
jsme distribuovali příručky První pomoc 
není věda, Omalovánky první pomoci 
a další.

LISTOPAD

Zahájili jsme „Vánoce v pohodě?“, 
projekt zaměřený na podporu očkování. 
Za období od 5. 11. do 21. 12. 2021 vyjely 
naše mobilní týmy 21× a podaly celkem 
4 905 dávek vakcín proti covidu-19. 
Celkem v roce 2021 naše OS ČČK podaly 
26 000 očkovacích dávek.

PROSINEC

Pokračovali jsme ve spolupráci se 
společnostmi Coca-Cola a Dáme jídlo, 
které v rámci svých vánočních aktivit 
obdarovaly 3 000 klientů našich 
sociálních a zdravotních zařízení. 
Projekt poukázal na důležitost 
přátelství, lásky a starání se jeden 
o druhého.
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1.
ÚVODNÍ SLOVO 

PREZIDENTA 

ČČK

Vážení a milí čtenáři,
jsem potěšen, že jste se začetli do naší výroční 

zprávy za rok 2021. Co v ní najdete? Výroční zpráva 
je potvrzením, že Český červený kříž stojí 

v podstatě na dvou nohách – ta národní představuje 
naše ukotvení v České republice a vyplývají z ní naše 

služby a pomoc, jichž se dostalo více než čtyřem 
stům tisícům potřebných zde v ČR. Tou druhou, 
mezinárodní, je příslušnost Českého červeného 

kříže k celosvětové síti Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce a vyplývá 

z ní naše podpora jak Mezinárodní federaci 
společností ČK a ČP a Mezinárodnímu výboru ČK, 

tak partnerským národním společnostem ČK nebo 
ČP ve světě. Zaměření naší činnosti i v roce 2021 

ovlivňovala pandemie covidu-19, aktivní jsme byli 
zejména ve vysílání pomocného zdravotnického 

personálu do nemocnic a lůžkových sociálních 
zařízení. Pandemie bohužel opět negativně 

ovlivnila naše aktivity pro děti a veřejnost, zejména 
v oblasti výuky první pomoci. I přes omezení 
související s pandemií covidu-19 jsme však 

v mnoha dalších aktivitách pokračovali, například 
v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve, 

v sociálních a zdravotních činnostech, rekondičních 
pobytech nebo v šíření znalosti humanitárního 

práva. Rozsáhlou okamžitou i následnou pomoc 
jsme zaměřili také na lidi postižené tornádem 

na jižní Moravě.

V této zprávě najdete přehled centrálních aktivit 
Českého červeného kříže, těžiště práce našich 
členů, zaměstnanců a dobrovolníků je však 
v místech působnosti našich oblastních spolků 
a místních skupin. Věřím, že i s jejich činností jste 
se přímo ve svém okolí již setkali.
Děkuji všem, kteří se do našich činností zapojili 
a stále zapojují, i těm, kteří nás podporují 
a umožňují nám tak pomáhat druhým. Již více než 
100 let totiž nečekáme, až pomůže někdo jiný.

Marek Jukl
prezident Českého červeného kříže
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2.
ZÁKLADNÍ 

INFORMACE 

O SPOLEČNOSTI 

A ORGANIZAČNÍ 

STRUKTURA

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O SPOLEČNOSTI

NÁZEV
Český červený kříž

PRÁVNÍ FORMA
– spolek (vnitrostátní právo)
– národní společnost Červeného 
kříže podle Ženevských úmluv 
(mezinárodní právo)

ZÁPIS DO VEŘEJNÉHO 
REJSTŘÍKU, IDENTIFIKÁTORY
zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 5090

SÍDLO
Rozdělovská 2467/63,  
Praha 6 – Břevnov, PSČ 169 00
IČO: 00426547
DIČ: CZ00426547

ZÁKON
zákon č. 126/1992 
Sb., o ochraně znaku 
a názvu Červeného kříže 
a o Československém červeném 
kříži

VZNIK
1993 – Český červený kříž

PŮSOBNOST
Česká republika

UZNÁNÍ MEZINÁRODNÍM 
VÝBOREM ČERVENÉHO KŘÍŽE
26. 8. 1993 – Český červený kříž

PŘIJETÍ DO MEZINÁRODNÍ 
FEDERACE ČERVENÉHO KŘÍŽE 
A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE
25. 10. 1993 – Český červený 
kříž

PRÁVNÍ PŘEDCHŮDCE
Československý červený kříž

KONTAKTY
Telefon: 251 104 111
E-mail: info@cervenykriz.eu
Internet: www.cervenykriz.eu
Datová schránka: ipx4mjz
Twitter: @CCK_Tweetuje

BANKOVNÍ SPOJENÍ
7334011/5500

SBÍRKOVÝ ÚČET FONDU 
HUMANITY ČČK
333999/2700

ORGANIZAČNÍ  
STRUKTURA ČČK

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ (ČČK) 
A JEHO ORGÁNY (HLAVNÍ 
SPOLEK):
Shromáždění delegátů ČČK, 
Výkonná rada ČČK, Dozorčí rada 
ČČK

OBLASTNÍ SPOLKY ČČK 
(OS ČČK) A JEJICH ORGÁNY 
(POBOČNÉ SPOLKY):
valné shromáždění oblastního 
spolku, oblastní výkonná rada, 
dozorčí rada

MÍSTNÍ SKUPINY ČČK (MS 
ČČK) A JEJICH ORGÁNY 
(ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY OS 
ČČK):
valná hromada, představenstvo, 
předseda, revizoři

STATUTÁRNÍ ORGÁNY ČČK 
A JEHO ORGANIZAČNÍCH 
JEDNOTEK:
prezident ČČK (Společnost 
ČČK), předseda OVR ČČK 
(oblastní spolek ČČK)

ODBORNÉ ORGÁNY ČČK:
Úřad ČČK a úřady oblastních 
spolků ČČK
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3. 
ZAHRANIČNÍ 

AKTIVITY ČČK 
V ROCE 2021
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HUMANITÁRNÍ POMOC

BĚLORUSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Běloruskému červenému kříži jsme 
poskytli humanitární pomoc v rámci 
zvládání pandemie covidu-19. V lednu 
2021 jsme vypravili humanitární materiální 
pomoc v podobě 300 000 párů latexových 
rukavic, 30 000 respirátorů třídy FFP2 
a 2 000 ochranných brýlí. Pomoc představovala 
hodnotu 2 023 836 Kč, celkem pět palet tohoto 
materiálu věnovala vláda ČR.

UKRAJINSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
V roce 2021 jsme poskytli další materiální 
pomoc Ukrajině, tentokrát šlo o materiální 
vybavení zdravotnických zařízení v rámci boje 
proti pandemii covidu-19. Tato humanitární 
pomoc navazovala na projekt z roku 2020 
a její součástí bylo dodání většího množství 
zdravotnického vybavení, například přenosných 
odsávaček, pulsních oxymetrů nebo sad 
laryngoskopů. Poskytnutá pomoc v hodnotě 
4 857 457 Kč byla realizována za podpory 
Ministerstva zahraničních věcí a ČČK.

FINANČNÍ POMOC

MEZINÁRODNÍ FEDERACE ČK A ČP
— členský příspěvek ve výši 3 302 862 Kč

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČK
— příspěvek na činnost ve výši 1 448 631 Kč

STÁLÁ KOMISE ČK A ČP
— příspěvek ve výši 8 418 Kč

KANCELÁŘ ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘI EU
— příspěvek ve výši 116 617 Kč

BULHARSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
— příspěvek na pomoc (požáry) ve výši 34 635 Kč

CHORVATSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
— příspěvek na pomoc (zemětřesení) ve výši 
57 950 Kč

POLSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
— příspěvek na činnost 34 635 Kč 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
— příspěvek ve výši 89 635 Kč

V roce 2021 poskytl ČČK na zahraniční 
humanitární aktivity celkem 12 207 532 Kč.

SLOVENSKÝ  
ČERVENÝ KŘÍŽ

Do boje s pandemií covidu-19 se zapojil 
také Slovenský červený kříž, kterému 
společnost Good Mask věnovala 
8 064 respirátorů třídy FFP2. Materiální 
dar jsme předali našim slovenským 
kolegům 8. dubna. Slovenský červený 
kříž nám následně velmi aktivně pomáhal 
na jižní Moravě po zásahu tornáda.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČČK  
A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY OS ČČK

Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci 
se zasedání komise pro první pomoc (FAEEN), 
výroční setkání koordinátorů psychosociální 
pomoci (ENPS), výroční setkání koordinátorů 
pátrací služby a Network Leadership meeting 
uskutečnily formou online meetingů.
V roce 2021 se zahraničním aktivitám věnovalo 
osm oblastních spolků. Tyto aktivity byly 

většinou realizovány formou příhraniční 
spolupráce v oblasti výuky první pomoci 
nebo krizové připravenosti. Našimi partnery 
byly Německý ČK, Polský ČK, Rakouský ČK 
a Slovenský ČK. Do projektů Evropské unie 
bylo zapojeno devět oblastních spolků ČČK. 
Projekty byly zaměřeny například na výuku 
první pomoci, pořádání příměstských táborů 
pro děti, podporu zaměstnanosti zdravotně 
postižených, rekonstrukce budov, sociální služby 
azylového domu či na zakoupení automobilů pro 
pečovatelskou službu.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V ROCE 2021 POKRAČOVAL V DLOUHOLETÉ 
SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍM VÝBOREM ČERVENÉHO KŘÍŽE 
(MV ČK) A MEZINÁRODNÍ FEDERACÍ SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE 
A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MF ČK A ČP), KTERÁ SE TENTOKRÁT ZAMĚŘILA 
PŘEDEVŠÍM NA MONITORING A VÝMĚNU INFORMACÍ V SOUVISLOSTI 
S COVIDEM-19 A S TORNÁDEM NA JIŽNÍ MORAVĚ.
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4. 
ČINNOST 

ČČK V ČESKÉ 
REPUBLICE 

V ROCE 2021
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PROGRAMOVÁ ČINNOST NAŠÍ ORGANIZACE BYLA, STEJNĚ JAKO V ROCE 2020, 
OVLIVNĚNA VÝVOJEM SITUACE SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ COVIDU-19. TO MĚLO 
ZA NÁSLEDEK SNÍŽENÍ POČTU VYŠKOLENÝCH OSOB V OBLASTI PRVNÍ POMOCI 
A NEKONALY SE ANI POSTUPOVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. PANDEMIE TAKÉ 
OVLIVNILA PRŮBĚH A FORMU SLAVNOSTNÍCH OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE A KREVNÍCH 
SLOŽEK, KTERÁ BYLA VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ REALIZOVÁNA DISTANČNÍ FORMOU. 
POZITIVEM NASTALÉ SITUACE VŠAK BYLO POKRAČOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH AKTIVIT 
S JASNÝM CÍLEM: POMOCI OHROŽENÝM SKUPINÁM OBYVATEL A ODLEHČIT JIŽ TAK 
VELMI ZATÍŽENÉMU ZDRAVOTNICKÉMU SYSTÉMU, PŘEDEVŠÍM PERSONÁLU.

PRVNÍ POMOC

Cílem této programové činnosti je seznamovat 
děti, mládež a dospělé se zásadami poskytování 
první pomoci a ochrany zdraví, a to interaktivní 
formou s využitím moderních výukových 
prostředků.

MLÁDEŽ ČČK
Český červený kříž školí tuto cílovou skupinu 
v normách znalosti Mladý zdravotník  
I. a II. stupně a Zdravotník ČČK – junior.  
V roce 2021 jsme v těchto normách vyškolili  
1 865 dětí a mládeže. Dále jsme zorganizovali 
dvě zdokonalovací školení v rámci systému  
tzv. studijních středisek ČČK.
Znalosti z oblasti první pomoci si děti a mládež 
prověřují na postupových soutěžích mladých 
zdravotníků ČČK. V roce 2021 se však z důvodu 
pandemie onemocnění covid-19 regionální 
soutěže ani republiková soutěž nekonaly.
Vyškolení mladí lidé se mohou po dosažení 
18 let účastnit programu výuky první pomoci 
dospělých a zapojit se do činnosti Humanitárních 
jednotek ČČK.
V rámci této programové činnosti realizuje ČČK 
také projekty zaměřené na bezpečnost silničního 
provozu, na prevenci dětských úrazů či na výuku 
první pomoci pro žáky speciálních škol.
Součástí projektu je také ediční činnost, ČČK 
každoročně ve čtyřtisícovém nákladu vydává 
Magazín mladého zdravotníka.

KURZY PRVNÍ POMOCI  
PRO DOSPĚLÉ ORGANIZOVANÉ OS ČČK
Český červený kříž organizuje výuku základů 
první pomoci, pořádá kurzy pro uchazeče 
o řidičský průkaz, zajišťuje školení na základě 
požadavků zaměstnavatelů nebo kurzy pro 
zdravotníky zotavovacích akcí, dále kurzy 
zaměřené na ovládání externích defibrilátorů 
nebo na první pomoc pro příslušníky tísňových 
složek.
Některé oblastní spolky ČČK na základě 
akreditací udělených Ministerstvem práce 
a sociálních věcí či Ministerstvem zdravotnictví 
pořádaly také kvalifikační kurzy Sanitář, 
Pracovník v sociálních službách, Kurz první 
pomoci pracovníků v sociálních službách, Kurz 
pro pečovatelky a Rekvalifikační kurz ZZA. Tyto 
kurzy absolvovalo 889 osob.
Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí, Základní 
norma zdravotnických znalostí (základy první 
pomoci), Novinky v první pomoci, Člen první 
pomoci a Kurz pro pečovatelky jsou akreditovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Český červený kříž je také držitelem dvou 
evropských certifikátů EFAC, a to pro kurzy 
Základy první pomoci a Zdravotnická příprava 
uchazečů o řidičský průkaz.
Celkem jsme v oblasti první pomoci vyškolili 
a doškolili 29 787 osob.
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INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ČČK
Jako součást interního vzdělávání proběhly kurzy 
Dobrovolná sestra, Zdravotnický instruktor ČČK 
a Maskér. Tyto kurzy absolvovalo celkem 47 osob. 
Proběhl také doškolovací kurz Zdravotnického 
instruktora ČČK, který absolvovalo 
44 instruktorů.

ZDRAVOTNICKÉ DOZORY
Tuto službu poskytují OS ČČK na velkých 
sportovních, společenských či kulturních akcích. 
Do služby bylo zapojeno 727 zdravotníků, kteří 
odsloužili 16 179 hodin, během nichž ošetřili 
1 855 osob.

OUTDOOROVÉ AKCE 
Cílem těchto akcí je seznamovat interaktivní 
formou širokou veřejnost se základy poskytování 
předlékařské první pomoci. Nejvíce outdoorových 
akcí se pravidelně koná u příležitosti Světového 
dne první pomoci (SDPP), který každoročně 
vyhlašuje Mezinárodní federace Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce a vždy připadá na druhou 
sobotu v září. Partnery akcí pro veřejnost 
jsou tradičně Zdravotnická záchranná služba, 
Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, 
Policie ČR, Armáda ČR, zdravotní pojišťovny či 
kolektivní členové ČČK.
V roce 2021 se konalo v rámci oslav SDPP 
26 akcí, které navštívilo téměř  
16 250 osob, přičemž 800 osob je sledovalo 
online na Facebooku a Instagramu. Na zajištění 
oslav se podílelo 220 organizátorů.

PROJEKT 50 MÍST PRO DOBRÝ SKUTEK
U příležitosti 50. výročí působení na českém 
a slovenském trhu zahájil systém Coca-Cola 
charitativní roadshow 50 míst pro dobrý 
skutek. V rámci tohoto projektu jsme uspořádali 
kurzy první pomoci na 30 místech v Česku. 
Na Slovensku byl partnerem projektu Slovenský 
ČK a kurzy se tam konaly na 20 místech. Kurz 
První pomoc pro pracovníky v sociálních 
službách byl v ČR určen personálu dětských 
domovů, azylových či pečovatelských domů 
a také pracovníkům v dalších neziskových 
organizacích, u kterých je vyžadována znalost 
první pomoci a kteří by si kurzy mnohdy 
nemohli sami dovolit. Partnerem v ČR byla, 
kromě ČČK, Nadace Terezy Maxové dětem, 
ambasadorem se stal olympijský vítěz 
a moderní pětibojař David Svoboda, který také 
projekt zahajoval.
Během této akce bylo na území ČR a Slovenska 
vyškoleno 500 pracovníků neziskových 
organizací, kteří pracují dohromady až se 
4 000 klienty. 
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PROJEKT ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM OBLASTI JAKO OCEŇOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH 
DÁRCŮ KRVE A KREVNÍCH SLOŽEK, PROPAGACI BDK A SPOLUPRÁCI 
S TRANSFUZNÍMI ZAŘÍZENÍMI PŘI ZÍSKÁVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH DÁRCŮ. 
I V TÉTO OBLASTI REALIZUJE ČČK ZAJÍMAVÉ AKCE ČI PROJEKTY, JEJICHŽ CÍLEM JE 
ZÍSKAT NOVÉ PRVODÁRCE Z ŘAD MLADÉ GENERACE.

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE 

Za finanční podpory ze strany Ministerstva 
zdravotnictví probíhala v roce 2021 řada 
akcí po celé republice. Na oceňování dárců, 
propagaci dárcovství a nábor nových dárců krve 
dále vynaložily oblastní spolky ČČK celkem 
3 126 521 Kč z dotací krajů a obcí, z darů 
od sponzorů a také z vlastních prostředků.
V roce 2021 jsme ocenili celkem 27 096 
bezpříspěvkových dárců krve.

Při příležitosti Světového dne dárců kostní 
dřeně jsme předali plaketu prof. Milana Haška 
celkem 88 dárcům krvetvorných buněk 
k nepříbuzenským transplantacím. Slavnostní 
oceňování proběhlo ve spolupráci s Českým 
registrem dárců krvetvorných buněk Praha 
a Českým národním registrem dárců dřeně.

V oblasti propagace bezpříspěvkového 
dárcovství jsme navázali na úspěšnou 
televizní kampaň z roku 2020 s názvem Ruce. 
Za přispění společnosti GlaxoSmithKlein 
Consumer Healthcare Czech Republic, s. r. o., 
která nám věnovala na podporu a propagaci 
bezpříspěvkového dárcovství krve tentokrát 
částku 540 000 Kč, mohla vzniknout online 
kampaň s názvem Hloupá&Hloupější. Kampaň 
je zaměřena na mladou generaci a animované 
video epizody od ilustrátorů z celého světa 
(Uruguay, ČR, Venezuela) jsou ke zhlédnutí 
na Facebooku ČČK nebo na webových 
stránkách hloupahloupejsi.cz, kde je také 
umístěna interaktivní online mapa transfuzních 
stanic. S příběhy Hloupé&Hloupější se mohli 
setkat i čtenáři deníku Metro. Kreativní koncept 
vytvořila pro ČČK reklamní agentura Comtech 
Can, s. r. o.
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OBLAST ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

SOCIÁLNÍ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO 
KŘÍŽE JE POSTAVENA JAK NA DOBROVOLNÉ 
PRÁCI NAŠICH ČLENŮ V OBLASTNÍCH 
SPOLCÍCH A MÍSTNÍCH SKUPINÁCH ČČK, TAK 
NA PRÁCI PROFESIONÁLŮ. DOBROVOLNÍCI 
ČČK SE PODÍLEJÍ NA AKCÍCH PRO 
SENIORY A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ OBČANY, 
POMÁHAJÍ V OŠACOVACÍCH STŘEDISCÍCH 
I PROTIDROGOVÝCH CENTRECH A ZAJIŠŤUJÍ 
PROVOZ LINEK POMOCI.

Agentury domácí ošetřovatelské péče Alice 
(profesionální služba ČČK) se svými  
135 zdravotnickými pracovníky pečovaly 
v roce 2021 o 7 150 klientů a provedly při jejich 
návštěvách 783 375 zdravotních výkonů. 
V současné době má ČČK v evidenci 14 agentur.
Jednotlivé oblastní spolky ČČK provozují  
33 sociálních zařízení a poskytují i další sociální 
služby. 
V námi provozovaných azylových domech 
a dalších zařízeních i v roce 2021 nacházeli 
útočiště a pomoc ženy v krizi, matky s dětmi, 
mladí lidé do 26 let opouštějící školská zařízení 
pro výkon ústavní nebo výchovné péče, dále pak 
osoby přicházející z výkonu trestu nebo muži 
ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Služby kromě ubytování, poskytování stravy 
a podmínek pro přípravu stravy často zahrnují 
také základní sociální a právní poradenství. 
Poskytujeme rovněž bydlení překlenovacího 
charakteru nebo odlehčovací službu – pobytovou 
a ambulantní krizovou intervenci. Tato služba 
poskytla v roce 2021 pomoc 272 klientům.
Celkem 24 OS ČČK poskytlo také pomoc 
ohroženým skupinám obyvatel. Šlo převážně 
o poradenství a pomoc v sociálně tíživých 
situacích, ošetřovatelskou péči osobám bez 
domova, doprovody k lékařům, poskytování 
balíčků vězňům či pomoc s donáškou obědů 
a nákupů. Společnost Český červený kříž 
provozuje prostřednictvím dceřiné společnosti 
CCK servis, s. r. o., vlastní domy pro seniory 
v Moravském Písku, Ostrožské Nové Vsi a v Praze. 
V těchto zařízeních ČČK poskytuje seniorům 
ubytování a dohledovou službu.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ JAKO POSKYTOVATEL 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB TAKÉ PROVOZUJE:
Dechový rehabilitační stacionář pro děti, který 
umožňuje denní pobyt zdravotně oslabeným 
dětem ve věku od 2 do 6 let, jež nemohou 
navštěvovat běžná dětská předškolní zařízení. 
Do stacionáře bylo v roce 2021 zapsáno 30 dětí, 
v rámci péče bylo provedeno 9 655 výkonů 
zdravotní péče. 
Dům péče ČČK, ve kterém již od roku 2004 
poskytujeme dlouhodobou, ošetřovatelskou 
a především paliativní zdravotní péči.  
Toto zařízení disponuje 15 lůžky a jeho  
39 zaměstnanců během roku 2021 pečovalo 
o 97 klientů. V dalších domech pro seniory 
a v obdobných zařízeních se specializujeme 
na péči o klienty s chronickým duševním 
onemocněním.
Dopravní zdravotnické služby, které se 
svými 29 zaměstnanci a 23 vozy v roce 
2021 přepravily průměrně 1 951 nemocných 
měsíčně. Ze čtyř OS ČČK provozujících tuto 
službu mají tři vlastní dispečink.
Dětskou odbornou léčebnu Charlotty 
G. Masarykové, o které se zmiňujeme dále 
v kapitole 7.

AKTIVITY PRO SENIORY
V oblasti sociální činnosti uspořádalo osm 
oblastních spolků ČČK celkem 10 tuzemských 
rekondičních pobytů pro 330 seniorů. Sedm 
z nich se uskutečnilo za finanční podpory 
Ministerstva zdravotnictví. Kromě tuzemských 
pobytů jsme realizovali také dva zahraniční pro 
26 osob. Uspořádali jsme 85 přednášek, které 
navštívilo 1 779 účastníků.
Některé OS ČČK provozují také kluby seniorů, 
mnohé spolky pořádají pro seniory celou 
řadu zajímavých jednorázových akcí. Celkem 
22 OS ČČK pořádalo aktivity, kterých se 
zúčastnilo 4 187 seniorů.

HELP TRANS – POMOC V POHYBU 
Projekt se zaměřuje na pomoc zdravotně 
postiženým a seniorům. Dobrovolníci se snaží 
umožnit běžné činnosti lidem, kteří s ohledem 
na své postižení a omezení potřebují asistenci. 
Help Trans zahrnuje provoz dispečinků, které 
zajišťují osobní asistence, nákupy, návštěvy 
a další aktivity, dále pak senior dopravu, která 
nabízí speciální sociální přepravu seniorům, 
osobám se zdravotním postižením a rodičům 
s dětmi. Do projektu se zapojilo celkem sedm 
oblastních spolků ČČK a našimi klienty bylo 
2 087 osob. Oblastní spolky ČČK v roce 2021 
uskutečnily celkem 33 178 jízd.
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TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ REKONDIČNÍ POBYTY 
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A PROJEKT 
DĚTI
Ozdravné pobyty jsou určené zdravotně 
oslabeným dětem, které se v důsledku 
chronického onemocnění nebo z nutnosti 
zvýšeného zdravotnického dohledu nemohou 
zúčastnit běžného dětského tábora. Pobyty 
jsou koncipovány jako pokračování léčebně 
preventivní a výchovné péče, která je dětem 
poskytována průběžně po celý rok. Celkem pět 
oblastních spolků ČČK uspořádalo rekondiční 
pobyty pro 124 dětí. Jeden z pobytů, zaměřený 
na diagnózu epilepsie, se uskutečnil díky finanční 
podpoře Ministerstva zdravotnictví.
Projekt Děti byl v roce 2021 realizován 
bez poskytnuté dotace ze strany MŠMT. 
Ve 30 kroužcích se mohlo 384 dětí a mládeže 

do 26 let seznámit se základy první pomoci 
nebo se dozvědět více o mezinárodním hnutí 
ČK a ČP.
Díky finanční podpoře MŠMT jsme realizovali 
projekt Letní kempy 2021. Do tohoto projektu 
se zapojilo osm OS ČČK, které zorganizovaly 
pro 278 žáků celkem 24 kempů.

PRÁZDNINOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Kromě již zmíněných rekondičních pobytů 
zorganizovaly naše oblastní spolky také 
19 turnusů prázdninových táborů, kterých 
se zúčastnilo 632 dětí. Pořádali jsme 
i 32 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 
684 dětí. Do našich 11 víkendových akcí se 
zapojilo 320 dětí a mládeže. Také jsme pořádali 
108 jednorázových akcí, které navštívilo 
5 386 dětí.

VÁNOČNÍ OBDAROVÁNÍ

V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci se společností 
Coca-Cola. V rámci svých vánočních aktivit společnost 

Coca-Cola ve spolupráci s Dáme jídlo obdarovala 
3 000 klientů našich sociálních a zdravotních zařízení. 

Společný projekt korespondoval s celosvětovou vánoční 
kampaní Coca-Cola, která poukazovala na důležitost 

přátelství, lásky a starání se jeden o druhého.
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PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  
A KRIZOVÉ SITUACE

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK
Pro případ plánované pomoci na vyžádání při 
mimořádných událostech disponuje Český 
červený kříž 46 humanitárními jednotkami  
s 827 členy. Tyto jednotky zasahují při 
mimořádných událostech malého i velkého 
rozsahu. Jejich hlavní činnost zahrnuje 
monitorování humanitární situace, koordinaci 
materiální pomoci, poskytování psychosociální 
pomoci a první pomoci jako její součásti, 
případně asistenci při zajišťování evakuačních 
center a nouzového ubytování. 
Humanitární jednotky 13 OS ČČK poskytly, 
v rámci své působnosti, pomoc 41 573 
zasaženým osobám.

V roce 2021 se v rámci krizové připravenosti 
za finanční podpory Ministerstva vnitra, 
generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky, konaly tyto akce:

Celostátní cvičení humanitárních jednotek 
tentokrát ve spolupráci s Úřadem ČČK 
organizoval OS ČČK Havlíčkův Brod a zúčastnily 
se ho týmy ze sedmi oblastních spolků ČČK. 
Tematicky bylo cvičení zaměřeno na prohloubení 
a rozšíření zkušeností a dovedností v činnosti 
humanitárních jednotek. Šlo o o komunikaci 
pomocí vysílaček, taktiku na místě neštěstí, 
ošetření drobných poranění, krizovou intervenci, 
evidenci obyvatelstva na shromaždišti, používání 
ochranných prostředků a materiální podporu 
a její distribuci.
Týmy vytvořily strukturu řízení, vybudovaly 
klíčová stanoviště pro přijetí, registraci 
a zabezpečení nouzového ubytování pro zhruba 
40 osob různého věku. Do cvičení byly aktivně 
zapojeny další složky IZS: Městská policie 
Havlíčkův Brod a CZECH SAR team.

Kurzy Člen humanitární jednotky ČČK byly 
organizovány ve spolupráci s OS ČČK Plzeň- 
-město a Rokycany a Litoměřice. V teoretické 
části kurzu se účastníci seznámili s dokumenty 
krizové připravenosti ČČK, s jednotlivými 
typovými činnostmi, se základy krizového 
managementu a další agendou. V rámci 
praktického nácviku byla procvičena 
radiokomunikace, vybudováno fiktivní evakuační 
středisko, zřízen štáb a simulován jeho provoz. 
Také byla procvičena stavba stanu a vyzkoušeno 
používání dalšího, nově získaného vybavení 
HJ. Kurzy absolvovalo 42 členů humanitárních 
jednotek.

Kurz Základy psychosociální podpory 
absolvovalo 13 frekventantů ze 6 OS ČČK.

Příprava Maskérů ČČK – kurz úspěšně 
absolvovalo sedm frekventantů z pěti OS ČČK.

ÚSTŘEDNÍ KRIZOVÝ TÝM
Pro případ potřeby poskytování personální 
humanitární pomoci ČČK na území ČR při 
přírodních katastrofách, velkých průmyslových 
haváriích a dalších nouzových stavech 
a krizových situacích, pro poskytování a školení 
psychosociální podpory, stejně jako pro potřeby 
doprovodu materiální humanitární pomoci 
ČČK do zahraničí je zřízen Ústřední krizový 
tým ČČK. Prostřednictvím tohoto týmu je 
ČČK členem Evropské sítě pro psychosociální 
pomoc (ENPS) a Evropské společnosti pro 
studie traumatického stresu (ESTSS). Nasazen 
byl například právě při pomoci zasaženým 
tornádem na jižní Moravě.

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO

Mezinárodní humanitární právo je součástí 
mezinárodního práva a zabývá se právní 
regulací ozbrojených konfliktů. Jeho účelem 
je maximálně omezit násilí provázející 
války a chránit osoby, které se ozbrojeného 
konfliktu neúčastní. Český červený kříž je 
členem mezirezortní Národní skupiny pro 
implementaci mezinárodního humanitárního 
práva (www.nsmhp.cz).
Český červený kříž je akreditován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy pro 
vzdělávací program Základy mezinárodního 
humanitárního práva. Kurz o rozsahu 25 hodin 
je určen především pedagogům základních 
a středních škol, ale i ostatním zájemcům 
z řad bezpečnostních sborů, novinářů, HZS, 
ČČK i veřejnosti. Je také součástí kariérní 
přípravy v AČR. Vzhledem k situaci ohledně 
covidu-19 se v roce 2021 uskutečnily dva 
kurzy (v lednu a březnu) formou online 
výuky. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého 
v Olomouci a Ministerstvem obrany proběhl 
další kurz v říjnu. Celkem kurzy absolvovalo 
42 frekventantů.
Naším prostřednictvím se v rámci 73 akcí 
s problematikou mezinárodního humanitárního 
práva v roce 2021 seznámilo 1 515 osob.
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PÁTRACÍ SLUŽBA ČČK

Tato specializovaná služba ČČK pokračovala 
v roce 2021 ve své tradiční činnosti vyplývající ze 
Ženevských konvencí a dodatkových protokolů. 
Činnost služby je zaměřena především 
na ochranu osob postižených různými formami 
válečných a politických konfliktů a na pomoc 
těmto osobám.
V roce 2021 bylo vyřízeno celkem 640 dopisů, 
které se týkaly pátrání po osobách nebo 
osudech osob, pátrání po dokladech, pátrání 
po hrobech vojáků z 1. a 2. světové války, předání 
pozůstalostí, navrácení zabavených osobních 
předmětů vězňů koncentračních táborů za  
2. světové války, předání kontaktů, poskytování 
finanční kompenzace za totální nasazení během 
2. světové války a výpisů z řeckých evidenčních 
listů. Činnost pátrací služby rovněž zahrnovala 
poradenské služby a konzultace.

EDIČNÍ ČINNOST 

Český červený kříž v roce 2021 vydal dva 
tradiční tituly: výroční zprávu ČČK a Magazín 
mladého zdravotníka.
Pokračovala také spolupráce se společností 
IV-Nakladatelství, s. r. o. Distribuováno 
bylo 93 650 kusů příruček První pomoc 
není věda, Omalovánek první pomoci 
a brožury Podivuhodná dobrodružství rodiny 
Vojtíškových. Uváděné tituly se tematicky 
zaměřují na oblast první pomoci a jsou určeny 
především dětem a mládeži.
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5. 
AKTIVITY ČČK 
POKRAČUJÍCÍ 

PANDEMIE 
COVIDU-19
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NA ÚROVNI NAŠICH OBLASTNÍCH SPOLKŮ JSME SE VĚNOVALI SPOLUPRÁCI 
SE ZÁSTUPCI OBCÍ, MĚST A KRAJŮ, ZAJIŠŤOVALI JSME PROSTŘEDNICTVÍM 
NAŠÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A DOBROVOLNÍKŮ DONÁŠKU A ROZVOZ 
POTRAVIN, NÁKUPY, A TO ZEJMÉNA PRO SENIORY. KOORDINOVALI JSME 
DOBROVOLNICKOU POMOC, POSKYTOVALI PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC, 
PROVOZOVALI INFORMAČNÍ LINKY, PŘEVÁŽELI COVID POZITIVNÍ PACIENTY, 
TESTOVALI, OČKOVALI. ZŘÍDILI JSME TAKÉ TŘI ÚZEMNÍ DISPEČINKY.

V roce 2021 jsme pokračovali také v pořádání 
kurzu s názvem Základy moderního 
ošetřovatelství, jehož cílem bylo odlehčit 
vytíženému zdravotnickému systému. 
Absolventi se během kurzu seznámili 
s jednoduchými základy péče o nemocného 
na lůžku – od obstarání osobní hygieny přes 
podávání stravy až po komunikaci s nemocným. 
Tento kurz nabídlo zájemcům z řad veřejnosti 
18 oblastních spolků ČČK a vyškolily 
1 943 dobrovolníků. Ti po proškolení mohli najít 
uplatnění jako pomocný personál v nemocnicích 
a sociálních zařízeních.

S pokračující pandemií covidu-19 také souvisí 
projekt s názvem M-72. Jeho cílem bylo 
nasazování týmů M-72 v nejvíce zatížených 
nemocnicích s cílem odlehčit profesionálním 
zdravotníkům a zajistit základní ošetřovatelskou 
péči většímu počtu pacientů. Týmy plnily 
ošetřovatelské úkony ve třech denních a třech 
nočních po sobě následujících směnách. 
Pracovaly samostatně na principu rotace 
po 72 hodinách, odtud též název M-72. V průběhu 
7 týdnů bylo v 11 nemocnicích na 13 covidových 
odděleních zapojeno 400 vyškolených 
dobrovolníků, kteří poskytli péči  
1 800 pacientům.

Další aktivita, do které jsme se jako ČČK zapojili, 
byla oblast očkování. První očkovací týmy vyjely 
očkovat v Praze a na Olomoucku již v lednu 
2021. Cílem bylo umožnit očkování lidem 
v sociálních zařízeních či hůře dostupných 
místech. Postupně se do projektu zapojovaly 
ostatní oblastní spolky ČČK. Jen zdravotníci 
olomouckého OS ČČK naočkovali téměř 
18 000 osob.

V listopadu 2021 jsme zahájili realizaci projektu 
Vánoce v pohodě?, který kromě očkování 
také nabízel v daných lokalitách doprovodný 
preventivní program (měření tlaku, saturace 
0

2
, hladiny glukózy nebo například ukázky první 

pomoci). Projekt jsme začátkem prosince 2021 
rozšířili z Ústeckého kraje i do krajů Libereckého, 
Plzeňského a Olomouckého. Za období od 
5. 11. do 21. 12. 2021 vyjely naše mobilní týmy 
21× a podaly celkem 4 905 dávek vakcín proti 
covidu-19. Celkem v roce 2021 naše OS ČČK 
podaly 26 000 očkovacích dávek.

Na realizaci řady činností spojených s pandemií 
covidu-19 se aktivně podíleli členové Ústředního 
krizového týmu a humanitárních jednotek ČČK.
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228
ZAMĚSTNANCŮ

273
ČLENŮ

3 442
DOBROVOLNÍKŮ

45
OBLASTNÍCH SPOLKŮ ČČK SE 
V ROCE 2021 AKTIVNĚ ZAPOJILO 
DO BOJE PROTI COVIDU-19

3 848
NÁKUPŮ POTRAVIN, DROGERIE 
A LÉKŮ JSME REALIZOVALI

453
ZAMĚSTNANCŮ/ČLENŮ/
DOBROVOLNÍKŮ BYLO ZAPOJENO 
DO TESTOVÁNÍ

147 068
PROVEDENÝCH TESTŮ

1 700
OSOBÁM JSME POMOHLI 
S MOBILITOU NA OČKOVÁNÍ

926
POSKYTNUTÝCH ZÁZEMÍ 
NA OČKOVÁNÍ

PANDEMIE 
COVIDU-19 

POKRAČOVALA 
I V ROCE 2021
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5 511
KONZULTACÍ V SOUVISLOSTI 
S OČKOVÁNÍM

3 636
TELEFONÁTŮ PŘIJALY NAŠE 
KRIZOVÉ LINKY: ŠLO HLAVNĚ 
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ, 
KONZULTACE A PSYCHOSOCIÁLNÍ 
POMOC NEBO KOORDINACI 
DOBROVOLNÍKŮ

1 152
PSYCHOSOCIÁLNÍCH POMOCÍ 
POSKYTLI ZAMĚSTNANCI, 
ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI OS 
ČČK LIDEM, KTEŘÍ SE V ROCE 
2021 VINOU PANDEMIE OCITLI 
V POTÍŽÍCH

1 943
ABSOLVENTŮ PROŠLO NAŠÍM 
KURZEM ZÁKLADY MODERNÍHO 
OŠETŘOVATELSTVÍ

1 799
DOBROVOLNÍKŮ ČČK BYLO 
ZAPOJENO VE ZDRAVOTNICKÝCH 
NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

1 748
DALŠÍ POMOCI JSME POSKYTLI 
(TISK MATERIÁLŮ, DOUČOVÁNÍ, 
INFORMAČNÍ LETÁČKY ATD.)
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6. 
AKTIVITY ČČK 

TORNÁDO 
JIŽNÍ MORAVA 

A DOWNBURST 
LOUNSKO
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JIŽNÍ MORAVA

Do okamžité pomoci se zapojil OS ČČK Brno 
a Hodonín. Dalších 10 OS ČČK se postupně 
zapojovalo do pomoci, především v oblasti 
materiální, technické či personální výpomoci. 
Ve dnech následujících po ničivém tornádu jsme 
stále koordinovali pomoc na místě, monitorovali 
potřeby, distribuovali materiální pomoc, 
zřídili v Lužici obvaziště, provozovali mobilní 
veterinární ordinaci. Jako velmi důležité se také 
ukázalo poskytování psychosociální podpory.
Součástí pomoci bylo zřízení interních krizových 
linek, a to jak pro koordinaci OS ČČK, tak pro 
týmy ČČK, které operovaly v terénu. Další 
službou, kterou jsme nabízeli, byla bezplatná 
právní pomoc.
V rámci okamžité pomoci jsme spolupracovali 
s organizacemi: ADRA, DíkyZaTO, EMDR, HZS, 
Charita, Junák – český skaut, Modrý Anděl, Práh 
Brno, Slovenský červený kříž, Spondea Brno. 
Všem patří naše poděkování.

NÁSLEDNÁ POMOC BYLA REALIZOVÁNA 
PROSTŘEDNICTVÍM NÍŽE UVEDENÝCH PROJEKTŮ:
Projekt obnova bydlení I – „Demolice“ – 
příspěvek ve výši 250 000 Kč lidem, jejichž 
dům byl určen k demolici, spuštěno 8. 7. 2021, 
vyřízeno 170 žádostí a vyplaceno 42 574 999 Kč.

Projekt obnova bydlení II – „Střecha“ – příspěvek 
ve výši 45 000 Kč na opravu poničených střech, 
spuštěno 21. 7. 2021, vyřízeno 1 009 žádostí 
a vyplaceno 54 585 000 Kč.
Projekt „Posudek“ – příspěvek na úhradu nákladů 
na posudek pro účely čerpání státní dotace 
na obnovu bydlení, vyplácení v hotovosti v místě, 
spuštěno 24. 7. 2021, vyplaceno 1 206 příspěvků 
v celkové hodnotě 6 030 000 Kč.
Příspěvky obcím podle rozhodnutí VR ČČK – 
vyplaceno pět příspěvků v celkové hodnotě 
5 000 000 Kč.
Na okamžitou a následnou pomoc bylo 
vynaloženo z veřejné sbírky 108,9 mil. Kč.

LOUNSKO

Do pomoci downburstem nejvíce zasažené obci 
Stebno se okamžitě zapojily tři OS ČČK. Situace 
byla pravidelně monitorována OS ČČK Teplice, 
který navázal bezprostředně po mimořádné 
události kontakt se starostou obce Stebno. 
ČČK poskytl městu Kryry z veřejné sbírky dar 
ve výši 2 mil. Kč, a to na likvidaci nebezpečného 
odpadu nahromaděného po zásahu silné vichřice 
v obci Stebno. Zároveň byly v rámci Projektu 
obnova bydlení vyřízeny čtyři žádosti na finanční 
podporu.

DNE 24. 6. 2021 VE VEČERNÍCH HODINÁCH 
ZASÁHLO JIH MORAVY, ZEJMÉNA HODONÍNSKO 
A BŘECLAVSKO, NIČIVÉ TORNÁDO. ČČK ZAHÁJIL 
POSKYTOVÁNÍ OKAMŽITÉ POMOCI NA MÍSTĚ 
JIŽ 25. 6. A ZÁROVEŇ JSME VYHLÁSILI 
VEŘEJNOU SBÍRKU NA POMOC TORNÁDEM 
ZASAŽENÉ MORAVĚ.
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7. 
DĚTSKÁ 

ODBORNÁ 
LÉČEBNA 

CHARLOTTY 
G.  MASARYKOVÉ
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Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové 
je poskytovatelem následné péče a jejími 
klienty jsou děti ve věku od 1 roku do 18 let 
s opakujícími se chronickými nemocemi horních 
cest dýchacích, astmatem, alergiemi, vrozenými 
a získanými poruchami obranyschopnosti 
organismu, kožními nemocemi a výživovými 
poruchami. Součástí péče je i předškolní výchova 
dětí a školní výuka, včetně výuky cizích jazyků. 
Ročně se v léčebně s kapacitou 60 lůžek léčí 
přibližně 400 klientů.

Náklady na léčení a pobyt klientů, včetně nákladů 
na pobyt doprovodu u dětí od 1 do 6 let, jsou 
plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Léčebna 
má podepsány smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Provoz léčebny je hrazen ze 
zdravotního pojištění a ze strany zřizovatele.
Léčebna je od roku 2012 akreditovaným 
zařízením, které splňuje standardy vyplývající 
z požadavků českých i mezinárodních 
norem pro bezpečný provoz zdravotnického 
zařízení a poskytované zdravotní péče 
včetně materiálního vybavení. Její rozvoj je 
zajišťován v souladu s Programem rozvoje 
léčebny 2018–2023. Areál léčebny je místem 
zasvěceným nejen zdravotní péči, ale i relaxaci 
a zábavě. Pro klienty, jejich rodiče i mnohé 
návštěvníky se v areálu každoročně koná řada 

kulturních a společenských akcí. Zahradní 
slavnosti, benefiční koncerty nebo řezbářská 
sympozia se těší zaslouženému zájmu 
veřejnosti a již se staly kulturním, společenským 
a uměleckým pojmem nejen v léčebně, ale 
i v širokém okolí. V roce 2021 bylo však konání 
těchto společenských akcí ovlivněno pandemií 
covidu-19. Stejně tak se vliv pandemie projevil 
ve snížení počtu pacientů.

V OBJEKTU ZÁMKU BUKOVANY NA HRANICI OKRESŮ PŘÍBRAM A PÍSEK SE 
NACHÁZÍ DRUHÁ NEJSTARŠÍ RESPIRAČNÍ LÉČEBNA V ČECHÁCH. OD ROKU 
1994 JE JEJÍM ZŘIZOVATELEM ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ.
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8.
KOLEKTIVNÍ 

ČLENOVÉ ČČK

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
ČČK, Z. S. (VZS ČČK)

Vodní záchranná služba Českého 
červeného kříže je nestátní nezisková 
organizace, člen International Life 
Saving Federation of Europe. Jejím 
hlavním posláním je preventivní 
a záchranná činnost u vodních ploch, 
příprava a výcvik jejích členů, včetně 
dětí a mládeže, a rozvoj vodního 
záchranného sportu. Při službách 
na vodních plochách, případně při 
živelních katastrofách a obecném 
ohrožení, v rámci integrovaného 
záchranného systému, zabraňují 
vyškolení členové vážným úrazům, 
utonutím a materiálním ztrátám. 
V roce 2021 provedli členové VZS 
ČČK celkem 660 zásahů, z toho bylo 
485 zdravotnických a 127 technických. 
Svou připravenost zdokonaluje 
1 512 členů VZS ČČK v propracovaném 
systému školení a doškolování a také při 
postupových soutěžích. Reprezentace 
Vodní záchranné služby ČČK se 
pravidelně účastní i mezinárodních 
závodů a mistrovství.

HORSKÁ SLUŽBA ČR, O. P. S. (HS ČR)

Základní činnost horské služby je 
organizována a financována obecně 
prospěšnou společností Horská 
služba ČR, o. p. s., která v roce 2021 
zaměstnávala 101 profesionálních 
záchranářů a osm administrativních 
pracovníků. Horská služba ČR působí 
v sedmi horských oblastech – Šumava, 
Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, 
Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. 
Zde zejména organizuje a provádí 
záchranné a pátrací akce v horském 
terénu, poskytuje první pomoc, zajišťuje 
transport zraněných a nemocných, stará 
se o provoz záchranných a ohlašovacích 
stanic horské služby, provádí instalaci 
a údržbu výstražných a informačních 
zařízení. Mezi další aktivity patří 
ediční a edukační činnost, zpracování 
statistických údajů či hlídková služba 
na hřebenech hor. HS ČR i v roce 
2021 pokračovala ve spolupráci se 
vznikající HS v Bosně a Hercegovině, 
které poskytuje nadále odbornou 
a metodickou pomoc. Významná byla 
i spolupráce se záchranáři v Gruzii, 
které HS školí v provádění záchranných 
postupů.

SKALNÍ ZÁCHRANNÁ  
SLUŽBA, Z. S. (SZS)

Posláním a cílem SZS je 
pomoc při záchranných 
pracích profesionálních složek 
integrovaného záchranného 
systému Královéhradeckého 
kraje, územního odboru 
Náchod, zejména hasičského 
záchranného sboru, zdravotnické 
záchranné služby a Policie ČR. 
Tato pomoc zahrnuje především 
poskytování předlékařské 
první pomoci, vyprošťování 
postižených z nepřístupných 
míst, transport v nepřístupném 
terénu k dopravním prostředkům 
či pomoc při pátracích akcích 
v nebezpečném terénu. V roce 
2021 byla SZS povolána celkem 
v 15 případech.

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD  
KYNOLOGŮ ČR, Z. S. (SZBK ČR)

SZBK ČR je jedním ze sedmi 
zakládajících členů mezinárodní 
organizace IRO, koordinující 
dnes činnost 42 organizací 
z celého světa. Svaz sdružuje 
členy zabývající se výcvikem psů 
ve vyhledávání živých i mrtvých 
osob v nejrůznějších prostředích – 
od zimních sněhových podmínek 
přes neprostupné přírodní terény, 
sutiny pobořených domů, továren 
a objektů až po vyhledávání 
utonulých osob pod vodní 
hladinou. SZBK ČR má nejvíce 
atestovaných psovodů na světě 
a disponuje týmem pro nasazení 
v zahraničí.
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
TÍMTO DĚKUJE VŠEM 

SVÝM DÁRCŮM ZA JEJICH 
FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ 

POMOC A SPOLUPRACUJÍCÍM 
SPOLEČNOSTEM, 

MINISTERSTVŮM, KRAJŮM 
A INSTITUCÍM ZA PODPORU 
V ROCE 2021. PODĚKOVÁNÍ 

ZA NEZIŠTNOU POMOC 
NÁLEŽÍ TAKÉ VŠEM 

DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ 
NÁM POMÁHALI NEJEN 

V DOBĚ PANDEMIE 
COVIDU-19 A PO VÝSKYTU 

TORNÁDA.

Agentura NKL, s. r. o.
Amazon Logistic Prague, s. r. o.
Amway Česká republika a Slovensko, s. r. o.
Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch
Blue Season Art Agency
Boomerang Communication, s. r. o.
Carclo Technical Plastics – Brno, s. r. o.
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.
COLGATE PALMOLIVE, Česká republika, spol. s r. o.
COMTECH CAN, s. r. o.
Covidien AG
CZ Biatlon, s. r. o.
Česká mincovna, a. s.
Český svaz biatlonu, z. s.
Česká mailingová společnost, s. r. o.
Česká televize
DAKO-CZ, a. s.
DIMATEX CS, spol. s r. o.
Flextronics Foundation
FTV Prima, spol. s r. o.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech 
Republic, s. r. o.
GUARANT International, spol. s r. o.
GYP LOGISTICS, a. s.
HCP medipro, s. r. o.
Huawei Technologies (Czech), s. r. o.
Chiesi CZ, s. r. o.
IMI International, s. r. o.
Institut klinické a experimentální medicíny
ILICO Europe, s. r. o.
Johnson&Johnson, s. r. o.
Komtesa, spol. s r. o.
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
LEIFHEIT CZ, a. s.
Lichtenštejnský červený kříž
Martin Zach (3AX)
Mattoni 1873, a. s.
Medsol, s. r. o.
Nadační fond ALBERT
Nadace TIPSPORT
OBI Česká republika, s. r. o.
OZP Akademie, z. ú.
Pivovary Staropramen, s. r. o.
Procter & Gamble Czech Republic, s. r. o.
Raiffeisenbank, a. s.
Rakouský červený kříž
RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r. o.
Sedra Rail, d. o. o.
Simply You Pharmaceuticals, a. s.
Skanska Property Czech Republic, s. r. o.
SUDOP Real, a. s.
ŠKODA AUTO, a. s.
ŠkoFIN, s. r. o.
Tesco Stores ČR, a. s.
TOP PRODUCTION
TTC ALFA, s. r. o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Web4U, s. r. o.
IV-Nakladatelství, s. r. o.
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Magistrát hlavního města Prahy

9.
DÁRCI 

A PARTNEŘI

SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI (SZS ČSS)

SZS ČSS se zaměřuje na záchranu 
osob při nehodách v jeskyních, 
kde nemůže jiný záchranný sbor 
zasáhnout především z důvodu 
neznalosti tohoto extrémního 
prostředí. SZS ČSS je organizována 
ve dvou stanicích s dosahem po celém 
území České republiky (stanice Čechy 
a Morava) a disponuje 30 zkušenými 
jeskyňáři, kteří jsou schopni 
poskytnout kvalifikovanou pomoc 
při nehodě v obtížných podmínkách 
složitých jeskynních systémů, a to 
i ve vodním prostředí. Zároveň je 
součástí integrovaného záchranného 
systému. Kromě záchranářských 
prací pořádá SZS ČSS také pravidelné 
lezecké výcvikové akce pro jeskyňáře 
i širší veřejnost.

MEDICLINIC, A. S.

Společnost MediClinic je největším 
poskytovatelem ambulantní lékařské 
péče v České republice. Pečuje 
o zdraví více než 200 000 pacientů 
ve stále se rozrůstající síti tvořené 
cca 160 ordinacemi praktických 
lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, 
ambulancemi specialistů a třemi 
poliklinikami. Ordinace se nacházejí 
ve velkých i menších městech 
za účelem zvýšení dostupnosti 
ambulantní péče v České republice. 
Aktivity společnosti MediClinic se 
v návaznosti na kolektivní členství 
zaměřovaly především na propagaci 
programových činností ČČK.
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II. 
STATISTICKÉ 

ÚDAJE
A PŘEHLEDY 

K 31. 12. 2021
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Počet  
členů ČČK

Počet 
dobrovolníků 

ČČK

Počet 
registrovaných 

oblastních spolků 
ČČK

Počet 
registrovaných  

místních skupin 
ČČK

11 938 2 472 64 442

Název normy
Počet 

vyškolených 
osob

Počet 
doškolených 

osob

Učitelky zdravotnice MŠ  253 —

Učitelky zdravotnice ZŠ  267 —

A. Děti a mládež ve věku 6—18 let

Mladý zdravotník I. stupně 424 —

Mladý zdravotník II. stupně 1 379 —

Zdravotník ČČK — junior 62 —

B. Dospělí občané starší 18 let

B1 — kurzy pro širokou veřejnost

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz 1 062 —

Základy první pomoci 2 712 —

Zdravotník zotavovacích akcí 1 337 881

Kurzy první pomoci pořádané na základě požadavků zaměstnavatelů 13 642 —

Základy moderního ošetřovatelství 1 943 —

Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED) 2 774 —

První pomoc pro příslušníky tísňových složek 276 —

B2 — kurzy v rámci vnitřního odborného vzdělávání Českého červeného kříže

Dobrovolná sestra ČČK     27 —

Zdravotnický instruktor ČČK 13 44

Maskér ČČK 7 —

Člen humanitární jednotky ČČK 42 —

C. Ostatní kurzy první pomoci 2 684 —

CELKEM VYŠKOLENO A DOŠKOLENO 28 862 925

POČET VYŠKOLENÝCH A DOŠKOLENÝCH DĚTÍ, 
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OSOB PROSTŘEDNICTVÍM ČČK

MLÁDEŽ ČČK

SPOLKOVÁ ČINNOST

Počet členů  
M-ČČK

Počet oblastních 
skupin M-ČČK

778 4
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Název
Počet stanic/

dozorů
Počet odsloužených 

hodin
Počet ošetřených 

osob
Počet zdravotníků 

ve službě

Stálé stanice 28 3 541 2 015 101

Dočasné stanice 18 741 330 32

Zdravotnické dozory 1 923 16 179 1 855 727

Instituce udělující akreditaci Název akreditace/certifikátu

Evropské referenční centrum ČK

Evropský certifikát pro Základy první pomoci 

Evropský certifikát pro Zdravotnickou přípravu 
uchazečů o řidičský průkaz

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy

Školení v normě Zdravotník zotavovacích akcí

Výuka Základní normy zdravotnických znalostí

Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů

Vzdělávací program Základy mezinárodního 
humanitárního práva

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí

Kvalifikační kurzy nelékařských zdravotnických 
povolání – tato akreditace je udělena na úrovni 
vybraných OS ČČK

SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

AKREDITACE UDĚLENÉ ČČK

Název kurzu
Počet oblastních 

spolků ČČK
Počet vyškolených 

pedagogů

Základní norma zdravotnických znalostí 28 269

Zdravotník zotavovacích akcí 38 772

PŘEHLED KURZŮ POŘÁDANÝCH NA ZÁKLADĚ AKREDITACÍ UDĚLENÝCH 
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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Název ocenění Počet oceněných

Plaketa Dar krve – dar života 297

Zlatý kříž 1. třídy 477

Zlatý kříž 2. třídy 885

Zlatý kříž 3. třídy 2 233

Zlatá medaile prof. Janského
(40 bezpříspěvkových odběrů) 5 141

Stříbrná medaile prof. Janského
(20 bezpříspěvkových odběrů) 7 484

Bronzová medaile prof. Janského
(10 bezpříspěvkových odběrů) 10 579

Celkem 27 096

PŘEHLED KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ POŘÁDANÝCH NA ZÁKLADĚ 
AKREDITACÍ UDĚLENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 
A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE 

Název ocenění Počet oceněných

Plaketa prof. Haška 88

OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK

Název kurzu
Počet 

akreditovaných 
programů

Počet  
vyškolených osob 

celkem

Sanitář 1 73

Pracovník v sociálních službách 1 112

Kurz první pomoci pracovníků v sociálních službách 6 502

Kurz pro pečovatelky 2 129

Člen PP, Novinky PP 2 9

ZZA rekvalifikace 1 64

Celkem 13 889
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Počet realizovaných turnusů Počet dětí

5 124

Počet realizovaných turnusů Počet dětí

51 1 316

Počet ustavených  
humanitárních jednotek

Počet členů  
humanitárních jednotek

40 827

Počet ustavených  
krizových štábů

Počet členů  
krizových štábů

46 206

Počet nových školitelů
Počet pořádaných akcí 

s tematikou humanitárního 
práva

Počet osob seznámených 
s tematikou humanitárního 

práva

42 73 1 515

TUZEMSKÉ REKONDIČNÍ POBYTY PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI

TUZEMSKÉ PRÁZDNINOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY PRO DĚTI

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO
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III. 
FINANČNÍ  

ČÁST
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 

SPOLEČNOSTI ČČK V ROCE 2021

náklady výnosy
výsledek 

hospodaření

Ministerstvo zdravotnictví 8 450 8 450 0

z toho: Oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve 8 450 0 −8 450

Poskytnutá dotace 8 450 8 450

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 080 1 080 0

z toho: Letní kempy ČČK 1 080 0 −1 080

Poskytnutá dotace 1 080 1 080

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky

342 297 −45

z toho: 

Příprava maskérů ČČK ke cvičení IZS 107 16 −91

Kurz Člen humanitární jednotky ČČK 58 0 −58

Kurz Základy psychosociální podpory 47 14 −33

Cvičení humanitárních jednotek ČČK 130 39 −91

Poskytnutá dotace 228 228

Ministerstvo zahraničních věcí 4 857 4 857 0

z toho: 
Ukrajina. Materiální vybavení pro zdravotnická zařízení 
v rámci boje proti pandemii covidu-19.

4 857 486 −4 371

Poskytnutá dotace 4 371 4 371

Ministerstvo obrany 41 41 0

Dny branné přípravy Prachaticko (OS ČČK Prachatice) 41 0 −41

Poskytnutá dotace 41 41

Celkem 14 770 14 770 −45

I. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

(v tisících Kč)
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náklady výnosy
výsledek 

hospodaření

nerealizovány

II. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOTACÍ Z ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ

náklady výnosy
výsledek 

hospodaření

Obnova technického vybavení dětské odborné léčebny (příspěvek 
Mondelez Europe Services GmbH)

295 295 0

Propagace bezpříspěvkového dárcovství krve (příspěvek 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic, s. r. o.)

500 493 −7

50 míst pro dobrý skutek 
(příspěvek Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.)

272 272 0

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 (příspěvek IFRC) 2 091 2 091 0

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 – mobilní očkování 
(příspěvek IFRC)

677 608 −69

Celkem 3 835 3 759 −76

náklady výnosy
výsledek 

hospodaření

Nemovitosti 2 973 2 916 –57   

Spolková činnost 798 865 67   

Noviny Červeného kříže 157 13 –144   

Výuka první pomoci dětí a mládeže 239 31 –208   

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 118 140 22   

Aktivity ČČK spojené s tornádem na jižní Moravě 1 686 1 686 0   

Úřad ČČK a ostatní činnosti 24 255 23 729 –526   

Podpora oblastních spolků ČČK 5 118 4 800 –318   

Celkem 35 344 34 180 –1 164   

III. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z GRANTŮ A ÚČELOVĚ VÁZANÝCH DARŮ

IV. VLASTNÍ ČINNOST
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náklady výnosy
výsledek 

hospodaření

Celkem před zdaněním (I. až IV.) 53 949 52 664 –1 285   

náklady výnosy
výsledek 

hospodaření

nečerpány

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

DOTACE A GRANTY NA INVESTICE
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částka

ČERPÁNÍ FH ČČK NA POKRYTÍ NÁKLADŮ ČČK 3 455

Humanitární aktivity a pomoci – tuzemsko 929

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 120

Aktivity ČČK spojené s pandemií covidu-19 (spoluúčast v projektu IFRC) 84

Aktivity ČČK spojené s tornádem na jižní Moravě 725

Humanitární aktivity a pomoci – zahraničí 487

Humanitární pomoc Ukrajina (pandemie covidu-19) – materiální pomoc (spoluúčast v projektu MZV) 486

Humanitární pomoc (příspěvek viz níže) – bankovní poplatky 1

Projekty ČČK 2 039

Cvičení humanitárních jednotek ČČK (spoluúčast v projektu MV – GŘ HZS ČR) 39

Dětská odborná léčebna v Bukovanech – opravy nemovitostí 2 000

PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY Z FH ČČK 112 026   

Humanitární aktivity a pomoci – tuzemsko 110 370   

Aktivity ČČK spojené s tornádem na jižní Moravě – projekt Demolice 42 575   

Aktivity ČČK spojené s tornádem na jižní Moravě – projekt Střecha 54 585   

Aktivity ČČK spojené s tornádem na jižní Moravě – projekt Posudek 6 030

Aktivity ČČK spojené s tornádem na jižní Moravě – příspěvky obcím 5 000

Aktivity ČČK spojené s downburstem ve Stebnu – projekt Střecha 180

Aktivity ČČK spojené s downburstem ve Stebnu – příspěvek městu 2 000

Humanitární aktivity a pomoci – zahraničí 216

Bulharský červený kříž – aktivity 35

Chorvatský červený kříž – zemětřesení v Chorvatsku 57

Polský červený kříž – aktivity 35

Slovenský červený kříž – aktivity 89

Projekty ČČK 1 440

OS ČČK Litoměřice – dechový stacionář 585

OS ČČK Jihlava – dopravní zdravotnická služba 493

OS ČČK Ústí nad Orlicí – projekt Centrum pro život 34

Příspěvky fyzickým osobám na sociální účely 328

UŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU HUMANITY ČČK
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částka

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU HUMANITY ČČK CELKEM 115 481   

z toho:

Fond humanity – fundraising (přímá korespondence) 3 078   

Fond humanity – veřejná sbírka 111 391   

Fond humanity – ostatní zdroje 1 012   

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU HUMANITY ČČK CELKEM

Účetní závěrku Českého červeného kříže a zprávu nezávislého auditora naleznete na www.cervenykriz.eu/audit/2021.pdf

www.cervenykriz.eu/audit/2021.pdf
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