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Popis organizace: 

 

Právní postavení: 

      

- Mezinárodní výbor Červeného kříţe 1863  

- Ţenevská konvence o zlepšení osudu zraněných vojáků v polních armádách 

1864 

- Liga společností Červeného kříţe Paříţ 1919, Ţeneva 1939 

- Zákon č. 126/1992 Sb. „O ochraně znaku a názvu Červeného kříţe a o 

Československém červeném kříţi“ 

- Registrace ČČK č.j. VS/1-20 998/93-R ze dne 10. 6. 1993 v registru 

občanských sdruţení u MV ČR 

 

Oblastní spolek ČČK Liberec je zapsán v registru oblastních spolků ČČK vedeného 

Úřadem ČČK Praha dle § 42 Stanov ČČK pod č. registrace 45 ze dne 1. 1. 1994, 

dodatky:  č. 1 dne 10. 6. 1997, č. 2 dne 19. 9. 2001, č. 3 dne 14. 10. 2004, č. 4 dne 28. 

6. 2005, č. 5 dne 16. 3. 2007, č. 6 dne 2. 11. 2009 

Oblastní spolek ČČK Liberec je  

- organizační sloţkou národní společnosti ČČK se samostatnou právní a 

ekonomickou subjektivitou 

- součástí Integrovaného záchranného systému České republiky 

- registrované nestátní zdravotnické zařízení 

- v rámci ČČK drţitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC) 

- drţitelem rekvalifikačních akreditací MŠMT a MPSV pro vzdělávání 

zdravotníků pobytových akcí a pracovníků v sociálních sluţbách 
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Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2010 celkem 330 členů sdruţených v 8 místních 

skupinách ČČK. 

Při Oblastním spolku ČČK pracuje dalších 48 dobrovolníků, kteří napomáhali 

realizovat jednotlivé programy a aktivity OS ČČK. 

Profesionální zázemí Oblastního spolku tvoří Úřad OS ČČK ve sloţení: 

  ředitel      Karel Studený 

  referent úřadu    Anna Stahoňová 

  

Orgány OS ČČK: 

 Oblastní výkonná rada ČČK 

  předseda     Karel Veselský 

  místopředseda    Jaroslava Hainzová 

  členové     Eva Menšíková 

        Marie Košková 

        Michaela Kirschová 

 Oblastní dozorčí rada ČČK 

  předseda     Pavel Gerö 

  členové     Vojtěch Blaţek 

        Veronika Pachtová 

        Milan Polman 

        Jana Jaderná 
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Hospodaření OS ČČK v roce 2010 (v tis. Kč) 

 rok 2009 rok 2010 

Přehled prostředkŧ vázaných na státní zakázky   

(rekondiční pobyty, dárcovství krve, první pomoc, nouzové stavy, práce s dětmi) 

 Celková dotace – MZ ČR 454 103 

 Celková spoluúčast 503 322 

Přehled hospodaření OS ČČK Liberec   

Příjmy 2 644 2 323 

z toho Členské příspěvky 4 9 

 Prodej zboţí 294 271 

 Prodej sluţeb 1 689 1 079 

 Dotace a fin. příspěvky (nadace, město, kraj atd,) 657 635 

Výdaje 2 502 2 584 

z toho Materiál a energie 337 708 

 Nakupované sluţby 1 083 715 

 Osobní náklady a ost. přímé daně 898 985 

 Ostatní 35 73 

 Odpisy 102 103 

Hospodářský výsledek 142 -261 

Stav finančních prostředkŧ k 31. 12. 2010 1 053 844 

 Bankovní účty 1 020 843 

 Pokladna 33 1 

 

Příčiny ztráty byly na příjmové i výdajové straně. V komentáři se budeme zaobírat pouze 

velkými čísly. 

Jak plyne i z výše uvedených čísel, příspěvky z MZ na programové akce (státní zakázky) byly 

poníţeny o 353 tis. Kč na pouhých 103 tis. Kč. Vzhledem ke krizi ve státě došlo k poklesu 

zájmu o školení a zdravotnické zabezpečování akcí, trţby z prodeje sluţeb poklesly o 610 tis. 

Kč. 

Výdaje v roce 2010 ovlivnilo několik významných faktorů, hlavně povodně, stěhování úřadu 

a neuskutečněný prodej autolékárniček. Autolékárničky zakoupené pro další prodej byly 

rozdány při povodních (ztráta 78 tis. Kč). Stěhování úřadu a vybavení novou výpočetní 

technikou stálo 96 tis. Kč. Dalším jednorázovým výdajem bylo pořízení uniforem pro 

Záchranný tým OS ČČK, výdaj 82 tis. Kč. Za pohonné hmoty jsme vydali 73 tis. Kč, nárůst 

oproti r. 2010 o 46 tis. Kč. A to jsou jen některé významné částky. 

Z výše uvedeného plyne, ţe ve výdajové části došlo k řadě neopakovatelných výdajů, které se 

v roce 2011 jiţ nebudou opakovat, výdaje v roce 2011 budou výrazně niţší. V příjmové části 

dojde pravděpodobně k dalšímu sníţení příjmů a o státních zakázkách nevíme prakticky 

vůbec nic. 
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Činnost Oblastního spolku ČČK v roce 2010 

 

   Poznámky k r. 2010 

1.   Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci a další kurzy 

     (Školicí středisko)  

  

  

počet vyškolených osob / rok 2009 2010  

1.1 Veřejnost      

Speciální školení menšího rozsahu (KPR, AED, Santé...) 16 63  

Život zachraňující úkony (4 hod.) 324 116  

Základní norma zdravotnických znalostí (12 hod.) 149 315  

Základní norma zdravotnických znalostí (16 hod.) 22 26 hasiči 

Základní norma zdravotnických znalostí (20 hod.) 15 0 MŠMT akreditováno 

Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod.) 32 44 MŠMT akreditováno  

Ostatní školení a kurzy 360 512  

Pečovatel(ka) o osoby vyšších věk. kategorií 25 23 MPSV akreditováno 

1.2 Členové a dobrovolníci ČČK    

Mladý zdravotník I. a II. stupně 146 cca 150  

Oblastní studijní středisko 20 20  

Regionální studijní středisko 0 0  

Maskér ČČK 2 2  

Praktikant 0 0  

Instruktor ČČK 1 1  

Školitel OS ČČK Liberec 8 8  

1.3 Soutěže ČČK    

Organizování oblastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků 1 1  

1.4 Nestandardní projekty   1384 LK odbor dopravy 
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2.   Sociální činnost 

     (Středisko pro sociální činnost)  

  

  

  

  2009 2010  

2.1 Ošacovací středisko      

Celkový počet obsloužených osob 9 000  Odběrový box 

Počet obsloužených osob s doporučením stát. institucí 1 500   

 Ošacení – odvoz odpadu 28 t./ 62 t.  Rozšíř. pracovní doby 

    

2.3 Senior klub ČČK Liberec   Pravidelné schůzky 

Počet členů 30 30  

Klubové schůzky 5 10  

Výjezdové akce 5   
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3.    Bezpříspěvkové dárcovství krve  

  

  

  

  2009 2010  

Celkový počet registrovaných dárců za Liberec 5 544 cca 5 500 4 x předávání medailí 

Nově registrovaní dárci 533 536 1 x před. zlatých křížů 

Celkový počet odběrů krve 9 575 9 598  

Celkový počet odběrů plazmy 4 170 4 459  

Celkový počet odběrů ostatních  118  

Ocenění plaketou Prof. Dr. Janského - bronzová 191 192  

                                                                  - stříbrná 157 136  

                                                                  - zlatá 113 93  

                                                                  - zlatý kříž III.st. 37 41  

                                                                  - zlatý kříž II.st. 0 5  

Počet slavnostních předávání medailí a křížů 5 5  

Ostatní akce (Společenský večer) - počet účastníků 500 500  
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4.   Humanitární jednotka ČČK 

     (Středisko pro záchrannou a humanitární činnost)  

  

  

  

  2009 2010  

3.1 Záchranný tým      

Počet členů 34 26  

Počet školení 22 22  

Počet cvičení 8 7  

Počet cvičných svolání 2 2  

     

3.2 Humanitární tým     

Počet členů 10 10  

Počet školení 22 22  

Počet cvičení 8 7  

      

Doba nejdéle trvajícího cvičení (hod.) 14 16  

Největší počet namaskovaných figurantů při 1 cvičení 82 65  

Sklady Humanitární jednotky ČČK 1 1  
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Záchranná a humanitární pomoc (osoby/hodiny) 0/0  81/5 280  povodně 

Pátrací a vyhledávací akce 0 1  

Zdravotnické dozory (odsloužené hodiny) 3 527 4 612  

Ostatní akce –prezentace (dny/hodiny) 23/ - 37/1 184  
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5.    Rekondiční ozdravné pobyty   Píšťany,Brniště, Hajniště 

    

  

 

 

    

  2009 2010  

5.1 Tuzemské pobyty      

Počet táborů 2 2  

Počet dětí 74 92  

Počet seniorů 30 0  

      

5.2 Zahraniční pobyty     

Počet táborů 1 0  

Počet dětí 35 0  
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6.    Práce s mládeží – Mladý záchranář ČČK  

  

  

  

  2009 2010  

Počet členů 11 11  

Počet skupin dětí při ZŠ 0 0  

Počet víkendových akcí pro děti a mládež 4 3  

Počet táborů 1 1  
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7.    Spolková činnost 

      (lidské zdroje a zázemí oblastního spolku)  

  2009 2010  

Počet členů 362 338  

Počet dobrovolníků  15 48  

Počet Místních skupin ČČK 11 8  

      

Úřad OS ČČK - počet zaměstnanců 2 2  

                       - ošacovací středisko ČČK (DPP) 2 4  

 

 
 

         Úřad OS ČČK povýšil o dvě patra – stěhovali jsme se.  
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Povodně 2010 

 

 

 

Souhrnná zpráva z činnosti Záchranného týmu ČČK Liberec a ostatních členŧ 

ČČK z celé republiky 7.8. – 31.8.2010 

 

Záchranný tým Oblastního spolku ČČK v Liberci od 7.8.2010 koordinual nasazení 

členů a dobrovolníků Červeného kříţe v  postiţených oblastech. Na čtyřicet 

záchranářů kaţdý den zajišťovalo distribuci humanitární pomoci, zdravotnickou první 

pomoc v terénu a také psychosociální pomoc postiţeným.  Také personálně byl 

Liberecký Červený kříţ posílen vycvičenými týmy i jednotlivci z Červeného kříţe, na 

odstraňování následků povodní se podíleli i specialisté z Ústřední záchranné 

pohotovostní jednotky ČČK (ÚPZJ).  Činnost byla také koordinována s ostatními 

neziskovými organizacemi a Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou 

záchranou sluţbou Libereckého kraje a také se starosty postiţených obcí. 

Hned druhý den 8.8.2010 záchranáři ČČK Liberec zajišťovali svým sanitním vozem a 

soukromou sanitou SOSAN Praha  evakuaci 15ti seniorů do svého centra na Palachově 

ulici, kde byli ubytováni aţ do 13.8.2010. Tři pacienti byli převezeni na LDN KN 

Liberec a LDN Jablonné v Podještědí Společně s ošetřovateli z domova pracovali u 

seniorů i zdravotníci Záchranného týmu ČČK Liberec. 

 

Při práci v terénu se ukázalo, ţe lidé v postiţených oblastech utrpěli mnoho drobných 

povrchových poranění, ať uţ při povodni samotné, nebo při odklízecích pracech. Tato 
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poranění bylo vhodné včas ošetřit, hrozilo nebezpečí infekcí. Bylo moţné vyuţít jak 

zdravotníky ČČK, tak i v těţších případech Zdravotnickou záchrannou sluţbu – 

činnost těchto dvou sloţek byla vzájemně koordinována. Zdravotnická záchranná 

sluţba Libereckého kraje také přidělila pro tyto účely do nejpostiţenějších obcí sanitní 

vozidla s posádkami. 

 

Časový odstup od povodní s sebou také přinášel nárůst psychických potíţí. Fyzické 

vyčerpání, hrozba dalších sráţek přinesli i zhoršení psychického stavu. Bylo moţné 

vyuţít pomoci Záchranného týmu Červeného kříţe, poskytujícího  společně s 

psychology Hasičského záchranného sboru psychosociální první pomoc, popřípadě do 

budoucna vyhledat další profesionální sluţby. 

 

Hodnocení: 

Oblastní spolek Českého červeného kříţe, který disponuje Záchranným týmem 

zdravotníků v počtu 26 lidí, materiálním a zdravotnickým vybavením, sanitním 

vozidlem a dvěma vozidly s právem přednosti v jízdě. je součástí IZS (ostatní sloţka). 

Tým nebyl povolán ze strany KŠ LK a KŠ HZS k nasazení řešení MU. Ani náš 

zástupce nebyl přizván do krizového štábu, kde si myslíme, měl své místo a mohly se 

některé potřeby nasazení sil a prostředků řešit pruţněji. Přesto náš tým, kde většina 

členů věnovala na pomoc druhým svou dovolenou a i finanční prostředky prokázal, ţe 

je morálně i odborně dobře vycvičen i připraven na řešení mimořádných událostí a je 

platnou sloţkou záchranného systému. Velmi dobrá spolupráce na vysoké úrovni byla 

se Zdravotnickou záchrannou sluţbou LK, kde jsme společně zajišťovali nepřetrţitou 

sluţbu v nejpostiţenějších místech aţ do 30.8.2010. 

 

I nadále naši členové pokračovali v poskytování pomoci, byl ustaven KIP (Komunitní 

intervenční psychosociální tým) sloţený z ČČK, ELVA Help, Adra, byly vytvořeny 

psychosociální týmy, které vyjíţděly do terénu. Probíhala nadále humanitární pomoc 

ze sbírek od občanů a organizací.  

 

Celkový popis průběhu nasazení ČČK v oblasti Liberecka lze jen těţko shrnout na list 

papíru a vyčíslit pomocí čísel. Zasaţená oblast v takovém rozsahu a intenzitě škod 

byla zkouškou pro všechny profesionály IZS, zaměstnance samosprávy i pracovníky či 

dobrovolníky humanitárních organizací. Rychlá reakce členů Záchranného týmu ČČK 

Liberec prokázala připravenost na mimořádnou událost a následný těţký týden plný 

pomoci prověřil nejen 26 členů ZT, ale i náš oblastní spolek, na kterém pracovalo 

střídavě 81 lidí. Do pomoci se zapojila řada dalších sloţek ČČK ( Ostrava, České 

Budějovice, Karviná, Praha 1, Praha 11, Hradec Králové, Ţacléř, Olomouc, ÚPZJ) a 

zasahujícím dobrovolníkům jen těţko zůstanou v paměti počty vydaných čistících 

prostředků, košťat, ošacení, ale budou to úsměvy a upřímné díky zasaţených obyvatel, 
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které byly v takový okamţik stejně mimořádné, jako celá situace. Tyto jedinečné 

chvíle, jakou bylo i nalezení muţe po šesti dnech bez pomoci  našimi  zdravotníky, 

jsou motivaci pro všechny, kteří pomáhají.  

Pomoc zdaleka nekončí a k likvidaci následku bude zapotřebí ještě mnoho sil stejně 

srdečných a dobrých lidí jací se doposud potkali při zásahu na Liberecku. Věříme, ţe 

člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé, a proto naše činnost pokračuje i nadále.  

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi! 

 

                                                                      Karel Studený,  ředitel ÚOS ČČK Liberec 

 



 OS ČČK Liberec - Výroční zpráva 2010  list 17 z 22 

Práce v terénu při povodních 2010 
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SOUSTŘEDĚNÍ  ZÁCHRANÁŘŦ  PÍŠŤANY  2010 

 

Záchranný tým ČČK Liberec se připravoval na řešení mimořádných situací po celý výcvikový 

rok. 

Několikrát v roce se účastnil společných cvičení v rámci přípravy Integrovaného záchranného 

systému s Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchranou sluţbou Libereckého kraje 

(Krásný les, Frýdštejn - nehoda autobusu, Vratislavice - nehoda tramvají aj.). 

Největší naše cvičení se uskutečnilo jako kaţdý rok v červenci na letním soustředění 

profesionálních a dobrovolných záchranářů na jezeře v Píšťanech u Litoměřic. V roce 2010 jsme 

nacvičovali záchranu osob při sráţce osobní lodě s pasaţéry a nákladní lodě s následným poţárem 

nákladní lodě. 

Cvičení se účastnilo na 70 záchranářů, 35 figurantů a 10 dobrovolníků. S pořádajícím 

Záchranným týmem ČČK Liberec spolupracovali naše partnerská jednotka dobrovolných hasičů 

z Machnína předurčená pro práci na vodě, naši partneři z  Krajské správy  Policie ČR Ústí nad Labem 

- poříční oddělení  Brná, Poříční policie SRN z Dráţďan, VZS ČČK Jablonec nad Nisou a zástupce 

Zdravotnické záchranné sluţby Liberec. Nákladní loď nám zapůjčilo Povodí Labe Děčín a pan 

Jiroušek svou soukromou osobní loď. 

Toto cvičení, které bylo velice náročné na přípravu a i vlastní realizaci, velmi důkladně 

prověřilo všechny zúčastněné jednotky v netypickém prostředí vody a plavidel v součinnosti vedení 

zásahu a následné záchrany osob v ohroţení ţivota. 

Naše soustředění se stalo jiţ tradicí a toto byl jiţ 6. ročník, kde se setkávají lidé, kteří se chtějí 

společně připravovat na řešení situací, které mohou nastat kdykoliv a kdekoliv. 

Bez pomoci našich přátel a partnerů, hlavně  Poříční policie z Brné, SDH Machnín, Povodí 

Labe, Státní plavební správy Děčín, společnosti Auto Moto Jiroušek a dalších by nebylo moţné toto 

cvičení v tak velkém rozsahu realizovat, za coţ všem patří velké poděkování. 

 

 

Ahoj v roce 2011 v Píšťanech 

 

 

 

                                                                                         Karel Studený  

                                                                       velitel Záchranného týmu ČČK Liberec
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Výroční zpráva - SDH Machnín -  o činnosti v roce 2O10 

 

Členská základna  má 76 členů, z toho 20 žen, 20 dětí a 36 mužů. Činnost našeho sboru je 

rozdělena do těchto bodů: 

1) Odborná příprava a ukázková cvičení 
2) Soutěžní činnost 
3) Kulturní činnost a zabezpečovací akce 
4) Brigádnická činnost  
5) Schůzovní činnost 
6) Výjezdy 

 

 Odbornou přípravu mužstva – hlavně u výjezdového družstva jsme začali už v lednu v naší 

zbrojnici, kde jsme se pravidelně každý týden scházeli při školení a přípravě techniky. Do 

odborné přípravy a cvičení musíme zařadit i naše ženy, které jsou zároveň i členkami 

Záchranného týmu ČČK. Školí se společně s výjezdovou jednotkou, účastní se soustředění 

a cvičení pořádané SDH nebo ČČK. Tak jako naše členky se zabývají zdravovědou, tak i 

naši členové výjezdového družstva mají 16 hodinovou normu v poskytování první pomoci.  

 

 Soutěžní činnost  

- Noční cvičení ve Vesci o „Pohár primátora“ města Liberec (ženy 3. Místo)   
- Svatý Florián  
- O předvánočního kapra 
- Společná soutěž dětí ČČK, SDH,  ZŠ  hlídek „Mladých zdravotníků“ 
- I.  stupeň – 2. místo 
- II. stupeň – 3. Místo 

 

 Kulturní činnost - zabezpečovací akce - cvičení 

Duben  - Na našem pozemku jsme uspořádali pálení vatry a lampiónový průvod 

Červen - Dětský den za účasti dětí z Alvalídy.   

Červenec  - zajištění dozoru při relly Bohemia 

  - společné cvičení se Záchranným týmem ČČK, Pořiční policií ČR a NSR 

  - zajištění dozoru na Ještědu a Libereckého jarmarku 

Září  - cvičení a doškolování ve Sloupu v Čechách se Záchranným týmem ČČK 

Listopad - účast na společenském večeru pro dárce krve a přátelé ČČK 

Prosinec - Čert, Mikuláš a Anděl navštívil děti v Alvalídě 

  - Silvestr 2010 v klubovně SDH 
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 Brigádnická činnost: 

- Dostavěli jsme velkou garáž a přilehlé prostory pro automobilní a hasičskou techniku 

- renovace přívěsu PPS 12 

- oprava a údržba čerpací techniky 

- údržba cvičiště a zbrojnice 

- sběr železného šrotu, výroba dřeva na otop, pomoc při mytí areálu firmy Jostav 

- odpracovali jsme celkem 3 260 hod. 

 

 

 Schůzovní činnost: 

Scházeli jsme se pravidelně každý měsíc na členských a výborových schůzích. V rámci 

našich možností jsme se zúčastnili schůzí pořádaných Okresním sdružením Magistrátem 

města Liberec 

 

 Výjezdy jednotky: 

V roce 2010 měla naše jednotka celkem 23 ostrých výjezdů 

- 6 x výjezd k požáru 
- 12 x zásah u mimořádných událostí 
- 2 x únik ropných látek 
- 2 x asistenční služba 
- Povodně – při bleskových povodních v srpnu, které zasáhly Liberecký kraj jsme 

zasahovali při záchranných a likvidační pracích 14 dní v Chrastavě, Bílém Kostele a 
ve Frýdlantu. 

 

Závěr: 

Děkujeme všem členům sboru dobrovolných hasičů Machnín, vedení města Liberec, našim 

partnerům,  sponzorům za pomoc a podporu naši práce. Věříme že se  naše spolupráce  

bude i nadále rozvíjet ku prospěchu nás všech. 

 

Starosta SDH       Velitel jednotky SDH 

Jiří Jarisch             Petr Svoboda 
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