
Oceňování bezpříspěvkových 

dárců krve 

Český červený kříž od r. 1964 z pověření ministerstva zdravotnictví každoročně 
oceňuje bezpříspěvkové dárce krve udělováním těchto vyznamenání: 

 

Krůpěj krve  
Uděluje se za první odběr. 

 

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského  
Uděluje se za 10 odběrů. Předává se zpravidla přímo na trasfuzní stanici. 

 

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského  
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění  

  
 
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského  
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění 
 
 
 
 

 Zlatý kříž ČČK 3. třídy  
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění  
 
 

 Zlatý kříž ČČK 2. třídy  
Uděluje se za 120 odběrů. Předává OS ČČK na celokrajském 
slavnostním shromáždění. 
 

 Zlatý kříž ČČK 1. třídy  
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na slavnostním shromáždění 
zpravidla pro české, resp. moravské, kraje 
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Plaketa Dar krve – dar života / Donum sanguinis – donum vitae  
Uděluje se za 250 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním 
shromáždění (zpravidla jednou za dva roky) 

  

 
Bezpříspěvkovými dárci krve nebo jejích složek jsou ti dárci, kteří darují krev nebo 

její složku dobrovolně a nedostávají v souvislosti s odběrem žádný příspěvek 
v hotovosti (vyjma proplacení jízdenky či parkingu). 

 
* 
 
 

Harmonogram předávání vyznamenání bezpříspěvkovým dárcům 
krve a jejích složek: 

 
 

1. Bronzová medaile Jana Janského (10 BDK): předávána dárci bezprostředně po 
odběru na transfúzním oddělení. 

2. Stříbrná medaile Jana Janského (20 BDK): předávána na slavnostním shromáždění. 
Shromáždění se koná 1x ročně, na podzim, oceněni jsou dárci, kteří 20 odběrů dovršili 
do 30.září daného roku. Dárce obdrží pozvánku. 

3. Zlatá medaile Jana Janského (40 BDK): předávána na slavnostním shromáždění. 
Shromáždění se koná 2x ročně, na jaře a na podzim, oceněni jsou dárci, kteří 40 odběrů 
dovršili do 30.dubna (pro jarní termín), resp. do 30.září (podzimní termín) daného roku. 
Dárce obdrží pozvánku. 

4. Zlatý kříž ČČK za 80 BDK: předáván na slavnostním shromáždění. Shromáždění se 
koná 1x ročně (zpravidla na jaře), oceněni jsou dárci, kteří 80 odběrů dovršili do 
31.prosince předchozího roku. Dárce obdrží pozvánku. 

5. Zlatý kříž ČČK za 120 BDK: předáván na slavnostním shromáždění. Shromáždění se 
koná 1x ročně (zpravidla na podzim), oceněni jsou dárci, kteří 120 odběrů dovršili do 
31.prosince předchozího roku. Dárce obdrží pozvánku. 

6. Zlatý kříž ČČK za 160 BDK: předáván na slavnostním shromáždění. Shromáždění se 
koná 1x ročně, pořádá je Úřad ČČK Praha, oceněni jsou dárci, kteří 160 odběrů dovršili 
do 31.prosince předchozího roku. Dárce obdrží pozvánku. 

7. Plaketa Dar krve – dar života (250 BDK): předávána na slavnostním shromáždění. 
Shromáždění se koná 1x za dva roky (zpravidla na podzim), pořádá je Úřad ČČK Praha, 
oceněni jsou dárci, kteří 250 odběrů dovršili do 31.prosince roku předcházejícímu roku 
oceňování. Dárce obdrží pozvánku. 

 

 

Termíny slavnostních shromáždění: zveřejňujeme na www.cervenykriz.eu/olomouc 

Dotazy a připomínky k oceňování BDK: směřujte, prosím, na OS ČČK Olomouc, tel. 
585 222 965, e-mail: olomouc@cervenykriz.eu  
 
 
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
předseda OS ČČK Olomouc 
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