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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov 
Datum: 29.11.2019 
Projekt:  Bezpříspěvkové dárcovství krve „Dar života - dar krve“ 

 
Slavnostní večer s oceňováním bezplatných dárců krve 2019 
 
V pátek 29. listopadu 2019 byl v 18:00 hod. zahájen v Městském divadle v Českém Krumlově  
slavnostní večer uspořádaný pro dobrovolné dárce krve, jejich doprovod a hosty, jehož součástí 
byl od 19:30 hod. koncert Lenky Filipové, kterou doprovodil Jára Bárta a Sean Barry. 
 
V letošním roce byly medaile Prof. Dr. Jana Jánského předány z rukou předsedy OVR ČČK Michala 
Kulíka za 10 odběrů krve – bronzová medaile - 42 dárcům ( v roce 2017 jich bylo oceněno 47, 
v roce 2018 66), stříbrnou medaili za 20 odběrů krve obdrželo 38 dárců ( v roce 2017 jich bylo 
oceněno 52, v roce 2018 50) a zlatá medaile za 40 odběrů krve byla předána 26 dárcům ( v roce 
2017 jich bylo oceněno 20, v roce 2018 32).   
Zlaté kříže, jedno z nejvyšších ocenění, obdrželo za 80 bezplatných odběrů krve 7 dárců a jeden 
Zlatý kříž 2. třídy byl předán i za 120 odběrů. 
 
Pozvání na slavnostní večer přijali i dva dárci s 90 odběry. V letošním roce byli pozvaní také dárci 
s 95 odběry; tři dárci se 100 odběry; jeden dárce se 105 odběry; a po jednom dárci se 110 a 115 
odběry krve či plazmy. 
Mezi hosty byli také ti, kteří dosáhli maximální věkové hranice pro možnost darovat krev a byli 
tedy z registru dárců vypsáni. Poděkování  za celoživotní dárcovství převzali dva dárci, a to paní 
Hálová z Větřní a pan Jakeš z Českého Krumlova. Dárky předával starosta města Větřní a 
místostarosta města Č.K. 

  
Tato společenská a slavnostní akce by nemohla proběhnout na tak vysoké úrovni bez nemalého 
finančního přispění Jihočeského kraje, města Větřní společnosti Linde Pohony s.r.o., hotelu 
Bellevue Český Krumlov, Českokrumlovskému KARAMELU a finančně také přispěla Humanitární 
jednota ČČK Č.K.  
 
Velký dík patří všem členům ČČK a dobrovolníkům, kteří se podíleli na  přípravě a organizaci 
večera a na zajištění občerstvení pro dárce, hosty a zástupce měst a obcí. 
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Závěrem: 

V posledních letech zaznamenáváme v ČR pokles počtu dárců krve a jejích složek evidovaných v 
nemocničních transfuzních stanicích. Je doporučeno, aby počet dárců darujících plnou krve činil v 
ČR alespoň 300.000, počet dárců krevní plazmy (jak pro přímé klinické použití tak jako suroviny 
pro výrobu léčiv pro české pacienty) pak 40.000. Počet prvodárců krve, který má vyrovnat 
přirozený úbytek počtu dárců daný nemocemi či věkem, by měl v nemocničních transfuzních 
zařízeních činit alespoň 30 - 33 tisíc ročně.  

V současné době činí počet dárců krve  evidovaných v nemocničních transfuzních zařízeních 
233.000, počet prvodárců v loňském roce činil 27.262. Odtud plyne, že je potřeba obě čísla zvýšit - 
důležité je, aby se trvale navýšil počet prvodárců tak, aby byl pokles evidovaných dárců krve nejen 
zastaven, ale začal růst. Výzva, aby se každý zdravý občan stal dárcem krve, je proto stále 
aktuální. 

 


