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Historie Červeného kříže na našem území 

 

 počátek činnosti do roku  1868 - věnuje se přípravě 
zdravotnického zázemí pro případ války a charitativní činnosti 
financované z dobročinných akcí 

 

 ČSČK vzniká  v roce 1919 - předsedkyní Dr. Alice Masaryková 

 

 v roce 1921 vzniká organizace dorostu, která byla jednou z 
nejpočetnějších na světě  

 



Činnost mezi dvěma světovými válkami 

 

 nahrazuje nedostatky státní zprávy a doplňuje ji 

 pomoc postiženým první světovou válkou 

 asanační a profylaktické akce proti epidemiím 

 budování zdravotních ústavů, poraden pro matky a  děti, 
jeslí, útulků  rodiček, sirotčinců a ambulatorií 

 podílí se na organizaci dopravní zdravotní  služby, rozvíjí  
zdravotnickou  osvětu, provádí výchovu samaritánů 

 od roku 1920 má ve své správě státní ošetřovatelskou školu 

 v době hospodářské krize se do popředí dostává 
charitativní činnost 

 



Činnost za okupace 

 

 5.srpna 1940 rozpuštěn - majetek zabaven 

 

 pomoc při likvidaci epidemie skvrnitého tyfu  

    v Terezíně  

 

 při povstání v Praze 

 



Činnost po druhé světové válce 
 
 pokračuje práce v duchu tradic první republiky 
 
 obnova přípravy ošetřovatelek , samaritánů i dopravní 

zdravotní služby , zajišťuje pátrací službu 
 
 dorost ČSČK připravuje akce na školách 
 
 v roce 1949 pracovalo v dorostu 1.400.000 členů ve 45 

tisících třídách na 15 tisících  školách, zaujímali jsme 2 
místo ve světě po USA 



Změny po roce 1948 

 

 ztráta nezávislosti a samostatnosti, odklonění od 
sedmi principů mezinárodního hnutí Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce - humanita, nestrannost, 
neutralita, nezávislost, jednota, dobrovolnost, 
světovost 

 

 zařazení do jednotné Národní  fronty, dorost je 
zařazen do Pionýrské organizace a ČSM 



Činnost v letech 1949 – 1989 

 

 stát přebírá péči o zdraví lidu, sociální zabezpečení, 
osvětu, výchovu, ale ČSČK jeho činnost doplňuje 

 

 postavení a úkoly ČSČK byly kodifikovány Zákonem o 
ČSČK z 30.října 1952 

 



 ČSČK zabezpečuje dobrovolné dárcovství krve - od roku 
1960 bezpříspěvkové dárcovství krve  

 

 zajišťuje dobrovolné zdravotnické a sociální služby, vytváří 
Stanice první pomoci, zdravotnické hlídky, zdravotnické 
družiny, hlídky mladých zdravotníků  

 

 školí dobrovolné sestry, školí obyvatelstvo v první pomoci 

  

 organizuje Vodní záchrannou službu 



Činnost po roce 1989 

 

 návrat k nezávislosti a samostatnosti, návrat  

   k dodržování sedmi principů mezinárodního hnutí 

 

 v březnu 1992 schválen nový Zákon č.126/1992 o 
ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK 

  

 od roku 1991 je zvláštní složkou Mládež ČČK 



Rozdělení ČSČK   

 

 1.1.1993 a ke dni 5.6.1993 na území ČR 

   je ustanoven Český červený kříž, MV ČK je uznaný  

   26.8.1993 a 25.10. 1993 je přijat do Mezinárodní  

   federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce 



 Český červený kříž nadále zabezpečuje bezpříspěvkové 
dárcovství krve, zajišťuje výuku první pomoci, 
provozuje Pátrací službu, vytváří Humanitární 
jednotky, poskytuje humanitární pomoc 

 

 Kolektivní členové ČČK  -  Vodní záchranná služba, 
Horská služba ČR, Svaz záchranných brigád kynologů, 
Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko, 
Speleologická záchranná služba, Česká unie 
námořního jachtingu 



Spolupráce  ZZS a OS ČČK na Třebíčsku 

 

 od roku 1999 se podílíme na zajištění soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků - jako rozhodčí a zároveň 
předvádíme zásahové vozidlo 

 

 od roku  2009 se stáváme spolupořadateli této soutěže 

 

 připravujeme soutěžní úkoly, zabezpečujeme rozhodčí 



 v roce 2011 zabezpečujeme oblastní i krajské kolo 
Hlídek mladých zdravotníků , kdy hlavním rozhodčím 
byl primář MUDr. Michal Kříž  

 

 od roku 2012 spolupracujeme na programu Prevence 
dětských úrazů pro žáky 3.tříd ZŠ  

 

 spolupracujeme při modelových situacích na veřejných 
ukázkách - dopravní dopoledne 

 






