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Valná hromada VZS ČČK Č. Krumlov ze dne 16.2.2019
Výroční zpráva o činnosti VZS ČČK Český Krumlov za rok 2018
Jako každý rok, mám tu čest zpracovat a přednést výroční zprávu o činnosti VZS Č.
Krumlov za rok 2018. Jsem potěšen a naplněn, že zde mohu hodnotit uplynulý rok jako
vydařený se splněním vytýčených cílů a úkolů a to především díky aktivitě a nasazení
většiny z Vás.
Uplynulý rok byl ve znamení oslav 50. výročí založení Vodní záchranné služby ČČK.
Můžeme být hrdí na to, že jsme důstojně výročí oslavili nejen příkladnou činností, ale také
zorganizováním vlastních oslav za účasti významných hostí v čele s paní hejtmankou JK a
senátorem Tomášem Jirsou. Celá řada ať již bývalých či současných členů naší organizace
pak byla oceněna medailí paní hetmanky, ředitele HZS JK a Policie JK jako uznání za přínos
v rámci rozvoje vodní záchranné služby v regionu.
V listopadu jsem pak obdržel od generálního ředitele HZS medaili "Za zásluhy o
bezpečnost" jako výraz ocenění práce nás všech.
Naše organizace se podílela celoročně na plnění hlavních úkolů Vodní záchranné služby
ČČK v souladu se stanovami a svým posláním. Již po několik let tradičně patříme k těm
nejpočetnějším, nejaktivnějším, nejlépe organizovaným a vybaveným skupinám VZS v ČR.
Viditelnou aktivní činností je posilován význam VZS na regionální, národní i na
mezinárodní úrovni, především v Rakousku a také Německu. Přispíváme zásadní měrou
k rozvoji cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence.
V roce 2018 jsme registrovali celkem 114 (+ 2 čekatelé) členů z toho 67 z řad mládeže
do 17 let. V současné době je tedy pro rok 2019 registrováno členů ...(4 čekatelé), z toho
... mládež. Stále je velký zájem o členství z řad dětí a mládeže, což je na jedné straně
potěšitelné, ale na druhé straně to vyžaduje velký počet trenérů a vedoucích a také
organizační opatření. Těší nás zejména aktivní zapojení mladých členů do činnosti
organizace, jmenovitě Tomáše Michálka, Štěpána Šestáka, Michala Svobody, Petry
Smetanové a dalších.
Díky aktivitám, profesionalitě, spolehlivosti a smysluplnému zadání jsme rovnocenným
partnerem a součástí IZS a důležitým subjektem v oblasti prevence, záchrany
a poskytování první pomoci. Za prioritu naší činnosti považuji výkon společných služeb
v D. Vltavici, a to i v zimních měsících na ledové dráze, kde již několik let úspěšně
působíme ve prospěch záchrany lidských životů jak při výkonu služeb, tak také při
zabezpečování zdravotního a záchranného dozoru především při sportovních akcích.

Celkem bylo v roce 2018 provedeno 42 záchranných akcí, při nichž bylo zachráněno a
ošetřeno 34 osob, z toho 15 se týkalo záchrany osob v přímém ohrožení života, v jednom
případě se jednalo o utonulého rybáře.
Problémem bylo obsazování letních služeb 1+2, kdy tradiční posily jako M. Kodým, J.
Šimek, J. Tůma, Adéla Černá a další nenašli ve svém kalendáři volné místo. Jen díky
obětavosti Jiřího Dvořáka, Pavla Štěcha a Libora Jirsy, kteří pokryli navíc několik služeb, a
také praxi studentů JČU, se nám podařilo služby plně obsadit. Potěšitelné je také aktivní
zapojení do služeb mládežníků jako Michala Svobody, Pavla Jurného a Štěpána Šestáka. V
průběhu letních služeb byla několikrát provedena kontrola výkonu a obsazení služeb ze
strany HZS JK se závěrem bez závad.
Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a úspěšných
zásahů za každých povětrnostních podmínek. Podařilo se nám uplatňovat dodržování
zásadní podmínky pro sloužící členy, a to minimální kvalifikace Záchranářského minima pro
volnou vodu, Vůdce záchranářského plavidla. Stejně tak je to u ostatních členů při získání
minimálně kvalifikace "Záchranářské minimum", jako předpoklad členství ve VZS ČČK. Dle
Stanov VZS je toto jedním ze zásadních kritérií pro členství VZS ČČK od roku 2020.
Investujeme
do
výcviku
a
připravenosti
našich
členů,
kdy budeme podporovat ty, kteří již pracují ve prospěch organizace. Z hlediska počtu
získaných či obhájených kvalifikací potřebných pro činnost VZS si na tom stojíme velice
dobře. Lze konstatovat, že drtivá většina našich členů má kvalifikaci minimálně
Záchranářské minimum. Držitelé vyšších kvalifikací jsou pak následovně:
• 8 členů ZIII (+ rodičky Zrůstová, Straková, nezískala Klacková)
• 8 členů ZVV,
• 4 členi Z II
• 4 členi lektoři - důležitou součástí vzdělávacího procesu je získání
pedagogických kvalifikací Milana Bukáčka, Adély Černé, Jiřího Dvořáka a
Libora Jirsy.
Při výkonu služeb se přes počáteční problémy osvědčil komunikační prostředek GINA v
rámci výzvy a součinnosti se složkami IZS. Bezvadné zvládnutí jeho obsluhy každým
členem je nutností pro výkon služeb.
Byly podepsány Dohody o plánované pomoci na vyžádání s HZS JK a ZZS JK. Nově jsme
pak "first response" v aplikaci záchranka.
Zlepšilo se vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS, což je
pro legitimnost zásahů zásadní. Nicméně mnohé zásahy nejsou vedeny. Jak již několik let
konstatuji "Domnívám se, že je to především díky neschopnosti prezídia VZS vytvořit
opravdu jednoduchý program, který by umožnil vést evidenci." I přes každoroční naše
urgence tento problém není vyřešen. Jedno z opatření pro letošní rok je možnost
informace o zásahu zaslat I. Bartoňové, která zprávu uloží do databáze.
Z dotace MV ČR jsme obdrželi od prezídia VZS nový člun "Jirsovka", který splňuje vysoké
technické parametry záchranářského člunu, dále pak nové služební oblečení.
Výrazně jsme investovali do oblečení, materiálového vybavení a údržby,
což je předpoklad úspěšného výkonu služeb a dalších aktivit. Vymalovali jsme interiér

základny, provedli revizi tepelného čerpadla velké poděkování patří Honzovi Kolouchovi.
Díky úsilí a kontaktům Jarky Wimmer nám firma Bachl věnovala sítě do dveří a oken na
základně. Pro zlepšení fyzické kondice vybudoval Radek Toman před základnou
outdoorové hřiště. Radku moc díky. Oprava čtyřkolky a poškozených manžet suchých
obleků se staly z důvodu nešetrného zacházení již negativní tradicí.
Co se týče investic, získali jsme stavební povolení na stavbu loděnice a úpravu
přístaviště se zámyslem dokončit stavbu ještě letos. Zásadní pro zahájení stavby je získání
finanční dotace od ČEZ a ukončení výběrového řízení.To se týká také úpravy přístaviště.
Na Kyselově se podařilo přivést elektriku, kdy na původním místě budovy je
vybudována el. kaplička a jsou splněny základní podmínky pro výstavbu stanoviště VZS na
pravém břehu Lipna.
Zásadní je rovněž přebírání materiálu dle inventáře a také pořádek na základně
a úplnost materiálu. Zde mám výhrady u některých služeb k uložení potravin na stole na
chodbě a provádění kulinářských domácích činností jako např. vaření marmelády,
nezapisování používání člunů a čtyřkolky.
Poděkování patří všem sloužícím členům za obětavý a profesionální výkon služeb
především v letních a zimních měsících.
Jako nejlepšího záchranáře pro rok 2018 vyhlašuji na návrh představenstva PS Jiřího
Dvořáka
Poděkování také patří stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo a
s velkým odhodláním zapojili do služeb v letních měsících. Službám pak děkuji za organizaci
jejich výcviku a vzdělání.
Výborná je spolupráce se složkami IZS (i ve vztahu k záchrannému týmu), především
pak s HZS JK. Větší požadavky jsou na nás kladeny ze strany HZS na spojení po celou dobu
zásahu.
Záchranný tým. Členové záchranného týmu jsou vybaveni základním osobním
materiálem (vesta, přilba, karabiny, HP atd.) a podílí se na hlavních činnostech PS a
organizaci kurzů a aktivit pro různé subjekty a veřejnost. Patří k těm nejaktivnějším a
nejlépe vycvičeným členům.
K 30.6.2018 jsme ukončili významný "projekt v tzv. udržitelnosti" projekt ERDF
„Společné aktivity VZS ČČK a Rakouska“.
V dubnu 2018 byl monitorovacím výborem EU schválen a k 1.7. byl pak zahájen
projekt v rámci programu INTRREG VA Rakousko - Česká republika "Společně pro
bezpečnost uděláme víc" v oblastech: služby, mládež, kurzy, výcvik, soutěže, atd. (ukončení
k 30.6.2019).
Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti při organizování a účasti
v plaveckých, záchranářských a ploutvových soutěžích (Krumlovský hastrman, M. závod
v DP, závody v triatlonu, K. vodácký maratón atd.).

Organizováním kurzů, školení a dalších aktivit pro složky IZS a další subjekty se
podílíme na zvyšování úrovně profesionální připravenosti a materiálové vybavenosti
(seminář záchrany z ledu, dobrovolné hasiče, studenty JČU ZSF atd.).
Příkladně pracujeme s mládeží z hlediska sportovní a branné přípravy, smysluplného
trávení volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. Stačí jen zmínit významné akce
Dětský den Český Krumlov, H. Planá, DD Boletice, Lipno dětem atd.
V rámci námi organizovaných anebo spoluorganizovaných aktivit se těchto zúčastnilo
aktivně přes 5 tisíc osob (viz vyhodnocení).
Co se týče činnosti oddílu mládeže, jedná se o další z důležitých aktivit naší
organizace, kdy hlavním cílem je zapojit mládež do smysluplné činnosti a vychovávat z ní
budoucí záchranáře a občany připravené pomoci v nouzi. Obrovský zájem rodičů zapojit
své děti převyšuje kapacitní možnosti především bazénu a také počet trenérů. Podařilo se
nám stabilizovat počet zapojených trenérů a získat k trenérské práci rodiče dětí Antonína
Patče a Hanu Večerkovou. Zvýšení členského příspěvku pro mládež pak využijeme
především pro finanční odměny trenérům. Poděkování zde patří za celoroční práci Daně
Hopfingerové, Petrovi Michalíkovi, a především pak Lence Krbcové.
Na podporu činnosti oddílu mládeže byla podána žádost o dotaci z programu MŠMT
"Můj klub", stejně tak i na město Český Krumlov.
Při měsíčních soustředěních mládeže jde především o výchovu a přípravu
na záchranářskou praxi v terénu. Jejich úspěšné zvládnutí včetně letního soustředění a
obdivuhodné nasazení Radka Tomana a Pavla Štěcha je příslibem pokračování i v
budoucnosti. Moc jim za to děkuji.
Mládež dosahuje výborných sportovních úspěchů, vzorně reprezentuje město a kraj
na akcích mezinárodních a celostátních. Z těch nejvýznamnějších uvádím: v kategorii žáků
získala Tereza Kozáková celkově 1. místo na MČR VZS v bazénových disciplínách a titul MR a
v mladších žácích získala Jana Vávrová 1. místo a titul MR, družstvo mladších žáků na MR
2 místo. PS 3. místo v SERC. Dlouhodobě mám však pocit, že u závodního družstva chybí
zápal pro věc, ochota trénovat naplno, závodní srdce a týmová spolupráce.
Jak jsem již zdůraznil výše, chtěl bych zde také vyzdvihnout dobrovolné zapojení do
záchranářské činnosti a jiných aktivit VZS našich mládežníků Michala Svobody, Pavla
Jurného, Štěpána Šestáka a Petry Smetanové a dalších.
K naplňování poslání VZS v organizaci aktivit smysluplného využití volného času, sportu,
prevence a branné připravenosti obyvatel, především pak mládeže, tradičně získáváme
podporu v rámci dotací Jihočeského kraje a města Český Krumlov.
Podílíme se na výcviku záchranářských psů ve vodních pracích, vyhledávání utonulých
osob a na ojedinělém projektu výcviku záchranářských psů pro záchranu osob na zamrzlé
hladině. Spolupráci s Jihočeskou kynologickou záchrannou brigádou vidím v této oblasti
jako prioritní.
Zlepšilo se plnění brigádnických hodin a zapojení do aktivit VZS. Přesto se část členů
zúčastňuje jen akcí pro vlastní prospěch nebo vůbec.

Důležitým faktorem zviditelnění naší činnosti je prezentace spolku, a to všemi
dostupnými prostředky. Jako velice důležité vnímám naše výstupy na seminářích,
konferencích, tiskových konferencích, v televizi a rozhlase atd.
Méně jsem byl k spokojen s atraktivitou a aktualizací webových stránek, které mají na
starosti Jaromír Berounský a Jan Wimmer.
Stejně tak se nepodařilo aktualizovat naše stránky lipenak.cz, které slouží k
prezentaci půjčovny a nabídce TB akcí. Webové stránky pak slouží jako zajímavá a
informacemi nabitá výkladní skříň naší činnosti. Pozitivní je i to, že se zlepšila jejich
návštěvnost našimi členy a využívání ve prospěch informovanosti. Zlepšit je však třeba
aktuálnost a poutavost.
Naopak se zlepšila poutavost a aktuálnost nástěnky ve vestibulu bazénu v
odpovědnosti Dany Hopfingerové.
Poděkování za starostlivost o meteor na stanici patří Jaromírovi Berounskému.
Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně Lipenské vodní
záchranné služby jako sesterské organizace.
Získávání financí a materiálové podpory je také zásadní otázkou pro naši činnost.
Tradiční podpory se náš spolek těší ze strany Jihočeského kraje, města Český Krumlov,
obce Černá v Pošumaví, Kámen–písek s.r.o., Povodí Vltavy s.p., partnerů Vojenské lesy a
statky, Linde pohony, Mudr. Kouba, hotel Relax a ZPMV a dalších. Nově jsme pak navázali
spolupráci s Lipno Line a získali finanční podporu.
Zvláštní poděkování patří Drahomíře Zemanové, ekonomce a účetní naší organizace,
za obětavou a profesionální činnost.
Další finance se nám daří získávat vedlejší činností, jako je organizování zdravotních
kurzů (Kámen-písek, Linde, EOn atd.) - (poděkování především Ivaně Bartoňové, Jiřímu
Dvořákovi a Petrovi Michalíkovi) a dále organizování záchranářského minima a
teambuildingů. Zde patří poděkování Jarmile Wimmer a dalším.
Co víc nás může potěšit než vyjádření pochvaly a uznání od účastníků školení či kurzů,
že díky v nich získaných znalostech poskytli zraněným osobám účinně první pomoc (Kámen
- písek).
Nesmíme také opomenout provozování půjčovny kajaků. I zde je před námi mnoho
práce, především v oblasti propagace. Zde jsem očekával dopracování podporujících web
stránek ze strany J. Wimmer.
Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za obrovské úsilí, nasazení a také za
obětavost ve prospěch záchrany lidských životů, za přípravu a organizaci velkého
množství aktivit pro děti a mládež a veřejnost. Rád bych nám všem popřál co nejvíce
úspěšných zásahů, ještě lepší podmínky pro naši službu, optimismus, dobrou a
spolupracující partu.
Děkuji za pozornost

předseda Ing. Milan Bukáček

