Vodní záchranná služba oslavila 50 let své existence!
Vodní záchranáři v sobotu 22. září oslavili padesátileté výročí od svého založení. V Hotelu Resort Relax
Dolní Vltavice a také před základnou v Dolní Vltavici, kde mají své sídlo českokrumlovští vodní
záchranáři, proběhla oslava nejen tohoto výročí, ale i slavnostní předání ocenění členům VZS ČČK a
VZS Horního Rakouska za jejich záslužnou dobrovolnickou práci, záchranu životů a dlouholetou
činnost u VZS ČČK. Ocenění převzali i političtí zástupci Jihočeského kraje a hornorakouské zemské
vlády a ti, kteří se významně zasloužili o rozvoj a podporu VZS ČČK.
Z rukou hejtmanky Ivany Stráské ocenění převzali Jan Kolouch, Vladimír Beránek a Monika Kocinová,
dlouholetí členové Vodní záchranné služby, a Michal Pavlíček spolumajitel hotelového resortu Relax,
významný podporovatel Vodní záchranné službu na Lipensku. Plukovník Lubomír Bureš, ředitel
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JČK) pak předal ocenění za dlouholetou
přínosnou spolupráci v Integrovaném záchranném systému vodním záchranářům Zdeňku Šebestovi,
Václavu Klimtovi, Stanislavu Dlouhému, Adéle Černé, Janu Wimmerovi, Jaromírovi Berounskému a
Tomáši Dvořákovi. Plukovník Pavel Kučera, ředitel územního odboru Policie ČR Český Krumlov
slavnostně ocenil medailí členy krumlovské vodní záchranky Jaroslava Tůmu, Lenku Krbcovou a Libora
Jirsu. Vyznamenaným byl také dlouholetý předseda českokrumlovského pobočného spolku VZS ČČK
Milan Bukáček, který převzal medaili od hejtmanky Ivany Stráské a senátora Tomáše Jirsy spolu
s Josefem Leichtfriedem, prezidentem hornorakouské Vodní záchranné služby.
Přímo na
slavnostním aktu byl příjemným překvapením ze strany ředitele HZS JČK, který navrhl Milana Bukáčka
na medaili ke generálnímu řediteli HZS ČR.
Pamětní medaili k 50. výročí založení Vodní záchranné služby ČČK z rukou Milana Bukáčka převzala
hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráska, starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková, starosta
Českého Krumlova Dalibor Carda, vedoucí oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Marta
Spálenková, ředitel ZZS JK plk. Lubomír Bureš a jeho náměstek plk. Martin Sviták, ředitel územního
odboru Policie ČR Český Krumlov plukovník Pavel Kučera a další. Bouřlivý potlesk sklidily
manželky zakladatelů Vodní záchranné služby na Lipně při přebírání ocenění medaile in
memoriam Alexandra Jegorova a Otty Zemka.
Byla to velkolepá podívaná, jelikož bylo možné shlédnout nejen ukázky výcviku na břehu i vodní
hladině, ale i součinnost zúčastněných složek IZS ČR. K vidění byla i záchrana pomocí vrtulníku
Armády České republiky, kdy na plujícím parníku Adalbert Stifter zkolaboval pasažér. Jednalo se
samozřejmě o fingovaný kolaps, nicméně všichni přihlížející tak byli svědky perfektního zásahu nejen
ze strany vodních záchranářů, ale letecké záchranky. Velmi intenzivní byla i ukázka zadržení
nebezpečného pachatele zásahovou jednotkou Policie CŘ. Pozadu nezůstali ani přítomní kynologové
z Jihočeské záchranné brigády, kteří předvedli záchranu osob pomocí psů. Celou akci doprovázely
seskoky padákem do vody, kdy se nad hladinou postupně vystřídalo dvacet parašutistů. Nechyběly
ani ukázky výcviku těch nejmenších, kteří se již od dětství pod vedením zkušených instruktorů VZS
ČČK zodpovědně připravují na svou budoucí dráhu vodních záchranářů. Vodní záchranáři ani
tentokrát nezapomněli na prohlídku základny a materiálu VZS v Dolní Vltavici. Celé akci přihlíželo na
350 účastníků a všechny předvedené zásahy sklidily nemalý potlesk.
V odpolední části pak proběhla nejen zajímavá projekce, ale přítomní si mohli poslechnout i něco z
historie a prohlédnout podnětné fotografie. O strastiplných začátcích budování základny Vodní
záchranné služby, zakladatelích, významných představitelích, instruktorech či zajímavých zásazích se
pak diskutovalo ještě do pozdních odpoledních hodin.

Velké poděkování patří za finanční a materiálovou podporu Jihočeskému kraji, Nadaci ČEZ a obci
Černá v Pošumaví , Lipno nad Vltavou a dalším.
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