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Dne 20. listopadu 2021 proběhlo v  historic-
kých prostorách Kaiserštejsnkého paláce v  Pra-
ze 7.  slavnostní shromáždění Českého červeného 
kříže. Na tomto ceremoniálu jsem převzal z  ru-
kou Doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D. - prezidenta 
Českého červeného kříže a MUDr. Aleny Šteflové, 
Ph.D., MPH -  ředitelky odboru zdravotní péče 
Ministerstva zdravotnictví plaketu DAR KRVE – 
DAR ŽIVOTA / DONUM SANGUINIS – DONUM 
VITAE. Uděleného ocenění si velice cením a je mi 
ctí být jeho držitelem. 

Toto nejvyšší vyznamenání Českého červeného 
kříže je udělováno v pravidelném dvouletém cyklu 

mnohonásobným dárcům krve, kteří v  přecháze-
jícím roce dosáhli 250 bezpříspěvkových odběrů 
krve a krevních složek. V roce 2020 k tomuto slav-
nostnímu aktu z důvodu proti pandemických opat-
ření COVID-19 nedošlo. Mohlo se tak stát až v roce 
2021, kdy  z  důvodu většího množství oceněných 
dárců bylo toto slavnostní setkání rozděleno do 
dvou termínů, 20. a 27. listopadu. Konečný počet 
nositelů tohoto ocenění dosáhl úctyhodných 743. 

Na rozdíl od mnoha žen a  mužů, kteří by rádi 
svou krev darovali, ale z nejrůznějších důvodů nemo-
hou, mám to štěstí, že mi zdraví  a vstřícnosti mých 
zaměstnavatelů umožňuje již od roku 1999 darovat 
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Abstrakt: Příslušníci Národní protidrogové centrály byli oceněni Českým červeným 
křížem plaketou Dar krve – dar života, čímž svým dílem přispěli ke společensky 
významné činnosti spočívající v darování krve nebo jejich složek. 
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Obr. 1 - Oceněný příslušník NPC SKPV PČR mjr. Ing. Vladimír Netušil (uprostřed). (Zdroj: veřejně přístupné na https://
cck2012.rajce.idnes.cz/Predavani_plaket_Dar_krve_dar_zivota_dne_20._11._2021/1516485279 se souhlasem ČČK

Obr. 2, 3 - Certifikát a udělená plaketa „Dar krve – dar života“ příslušníkům NPC mjr. Netušilovi a pplk. Dohnalovi 
(Zdroj: archiv autora)
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krev a její složky v místě svého bydliště,  na Transfúz-
ním oddělní v  Krajské nemocnici v Liberci. 

O nastavení velmi dobrých podmínek a podpo-
ře této bezesporu společensky prospěšné činnosti 
vedením Policie České republiky, potažmo Národ-
ní protidrogové centrály služby kriminální policie 
a vyšetřování, svědčí i fakt, že o týden později, tedy 
27. listopadu 2021, si toto nejvyšší ocenění Českého 
červeného kříže převzal další příslušník našeho 
útvaru pplk. JUDr. Martin Dohnal. Je ještě mno-
ho a  mnoho dalších, pro tento článek bezejmen-
ných, kolegyň a kolegů,  příslušníků a občanských 
zaměstnanců  bezpečnostních sborů a dalších obča-
nů tohoto státu, se kterými společně darujeme krev 
a její složky pro zachování zdraví a často i záchranu 
lidského života. Za což všem bez rozdílu patří vel-
ký dík nejen od lidí, kterým pomohli svým darem 
navrátit zdraví, nýbrž i celé společnosti, byť by byli 
těmito dárci jen jednou v životě.

Pevně věřím, že se řady dárců krve a jejich složek 
budou dále rozšiřovat a  další lidé se do této beze-
jmenné skupiny přidají. A všem přeji pevné zdraví.
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Abstract: The members of the National Drug 
Headquarters Police of the Czech republic were 
awarded by the Czech Red Cross with the plaque 
Gift of Blood - a Gift of Life, which contributed to 
the socially important activities of donating blood 
or blood components.
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Obr. 4 – plaketa „Dar krve – dar života,“ kterou byli oceněni příslušníci NPC (zdroj:https://www.cervenykriz.eu/
files/files/cz/ocenovani/DSDV.jpg, publikováno se souhlasem ČČK)




