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Valná hromada VZS ČČK Č. Krumlov ze dne 7.3.2020
Výroční zpráva o činnosti VZS ČČK Český Krumlov za rok 2019
Rok 2019 můžeme hodnotit jako vydařený ve smyslu splnění poslání VZS, vytýčených
cílů a úkolů, a to především díky osobní aktivitě a nasazení většiny z Vás. To jak jsme
vnímáni i za hranicemi naší vlasti dokazuje ocenění, které jsem převzal v Rakouském
Gmündu v listopadu 2019 za rozvoj Rakousko - české spolupráce jako výraz úspěšné práce
celého našeho kolektivu.
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 posilování významu VZS na regionální, národní i na
mezinárodní úrovni, především v Rakousku a také v Německu. Přispíváme zásadní měrou
k rozvoji cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence.
V roce 2019 jsme registrovali celkem 101 členů z toho 56 z řad mládeže
do 17 let. V současné době je tedy pro rok 2020 registrováno 99 členů a 9 čekatelů, z toho
57 mládež.
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 Dolní 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 2019 provedeno 192 záchranných akcí, z toho 42 při letních
službách a 150 při zajištění sportovních aktivit jako je KVM. Z toho 14 se týkalo záchrany
osob v přímém ohrožení života. Bohužel ve dvou případech došlo k utonutí osoby a to
rybáře a plavce.
Výrazným úspěchem je pak bezproblémové obsazovaní letních služeb
v požadovaném složení 1+2 s povinnou kvalifikací. Zde bych chtěl vyzdvihnout aktivitu
Jiřího Dvořáka, který sloužil v několika turnusech. Jsou tu pak naopak další členové, jako J.
Tůma, Adéla Černá a další, kteří si našli ve svém kalendáři volné místo, aby se na službách
podíleli. Potěšitelné je také aktivní zapojení do služeb mládežníků jako Michala Svobody,
Pavla Jurného, Jana Hojera a Štěpána Šestáka. V průběhu letních služeb byla 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.
Dle Stanov VZS je jedním ze zásadních kritérií pro členství VZS ČČK od roku 2020
získání minimálně kvalifikace Záchranářské minimum. Lze konstatovat, že drtivá většina
našich členů je držitelem minimálně této kvalifikace.
Držitelé vyšších kvalifikací jsou pak následovně:
• 18 členů ZM a ZM VV
• 11členů ZIII
• 6 (8) členů Z VZS
• 3 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. Zároveň plníme úkoly dle smlouvy se ZZS JK "First
response" v aplikaci záchranka. Zde jsme se potýkali s problémem přijetí výzvy od
dispečinku.
Zlepšilo se vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS, což je
pro legitimnost zásahů zásadní. Velice dobře fungovala možnost zasílat informace o zásahu
I. Bartoňové (tel.: 739 427 712, mail: ivana.bartonova87@centrum.cz), která zprávu uložila
do databáze.
Poděkování patří všem sloužícím členům za obětavý a profesionální výkon služeb
především v letních a zimních měsících.
Poděkování také patří stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo
a s velkým odhodláním zapojili do služeb v letních měsících. Službám děkuji za organizaci
jejich výcviku a vzdělání.
Jako nejlepšího záchranáře pro rok 2019 vyhlašuji na návrh představenstva PS Jiřího
Dvořáka.
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.

Pro bezpečné uložení člunů a materiálu, se nám podařilo dokončit výstavbu loděnice
v celkových výdajích téměř 1,5 mil Kč. Letos pak předpokládáme dokončení terénních úprav
a také interiéru loděnice, garáže a také technologické místnosti tak, abychom mohli
kvalitně uložit materiál. Investici se nám podařilo realizovat za finančního přispění NADACE
ČEZ, Jihočeského kraje, Kámen písek a materiálové podpory obce Černá v Pošumaví a
dalších. Část výdajů jsme pak hradili z vlastních zdrojů.
Investovali do pořízení suchých obleků, oblečení, materiálového vybavení a údržby,
což je předpoklad úspěšného výkonu služeb a dalších aktivit. Z technických důvodů jsme
vyřadili naše první auto Peugeot Partner (18 let).
Zadali jsme projekt k pořízení čističky odpadních vod, kdy se nám podařilo
v neuvěřitelně krátké době získat stavební povolení za pomoci starosty města ČK a dalších.
Realizaci předpokládám do konce dubna letošního roku ve výdajích cca 160 tis Kč.
Předpokládám získání finanční dotace od NADACE ČEZ.
K 30.červnu 2019 jsme ukončili projekt programu INTRREG VA Rakousko - Česká
republika "Společně pro bezpečnost uděláme víc" v oblastech: služby, mládež, kurzy,
výcvik, soutěže, atd. Aktivity projektu byly vysoce hodnoceny a svou návštěvou nás poctil i
policejní prezident a další významní hosté. Celkem bylo zorganizováno 7 samostatných
aktivit za účasti 228 členů VZS ČČK, 65 členů OWR a 2090 osob z řad veřejnosti. V rámci
zrcadlového projektu se v Rakousku uskutečnilo a bylo zorganizováno partnerskou OWR 5
aktivit s účastí 41 členů VZS ČČK. S velkým úsilím se nám podařilo zvládnout přebujelou
administrativu a odevzdat vyúčtování projektu. Kolik času jsme tomu věnovali, vám může
potvrdit Mirka Zemanová a Zorka Jílečková. Bez jejich nasazení bychom zpracování
vyúčtování těžko zvládli. Moc jim za to děkuji.
Profesionálně jsme zvládli zabezpečení mezinárodní společenské aktivity „Dolní Vltavice
žije“ za účasti více jak 6 tis. osob.
Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti při organizování a účasti
v plaveckých, záchranářských a ploutvových soutěžích (M. závod v DP, ME Xtera, 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
(dobrovolné hasiče, studenty Jihočeské univerzity ZSF, Univerzity Palackého Olomouc atd.).
Prestižní záležitostí se stal také součinnostní výcvik záchrany osob pomocí vrtulníku
z vodní hladiny a zamrzlé vodní hladiny s leteckou záchrannou službou a SAR AČR a
složkami IZS.
Příkladně pracujeme s mládeží z hlediska sportovní a branné přípravy,
smysluplného trávení volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. Stačí jen zmínit
významné akce DD Zambelli, H. Planá, DD Olšina, Lipno dětem, projekt MAS pro ZŠ (zde
poděkování Zemanovi, Jílečkové, J. Dvořákovi) atd. V rámci námi organizovaných anebo

spoluorganizovaných aktivit se těchto zúčastnilo aktivně přes 6 tisíc osob (kromě již
zmiňované aktivity „Dolní Vlravice žije“) .
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 je na hraně kapacitních možností především bazénu a také počet trenérů vyžaduje
obrovské organizační nasazení a přípravu trenérů. Poděkování zde patří za celoroční práci
Petrovi Michalíkovi, Radkovi Tomanovi, Daně Hopfingerové a především pak Lence
Krbcové.
Během měsíčních soustředění mládeže jde především o výchovu a přípravu mládeže
na záchranářskou praxi v terénu. Úspěšné zvládnutí měsíčních soustředění i soustředění
letních a obdivuhodné nasazení Radka Tomana, Antonína Patče 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 Kristýna Kozáková celkově 1. místo na MČR VZS v bazénových disciplínách a titul
MR.
K naplňování činnosti oddílu mládeže tradičně získáváme podporu v rámci dotací
MŠMT, 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 záchrannou brigádou kynologickou 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.
Díky Janu Wimmerovi se poslední dobou zlepšila atraktivita a aktualizace webových
stránek zachranari.com, stejně tak i stránek lipenak.cz, které slouží k prezentaci půjčovny
a nabídce SVAK (Stmelovací výcvikové adrenalinové kurzy). Zde významně pomohla i
Zorka Jílečková. Pozitivní je i to, že se zlepšila jejich návštěvnost našimi členy a využívání
ve prospěch informovanosti.
Poděkování patří za aktuálnost nástěnky ve vestibulu bazénu v odpovědnosti Dany
Hopfingerové.
Poděkování za starostlivost o meteor na stanici patří Jaromírovi Berounskému a také
Janu Wimmerovi.

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 Nadace ČEZ, Jihočeského kraje, města Český
Krumlov, obce Černá v Pošumaví, Kámen a písek spol. s r.o., ČR Beton s.r.o., Propagační
podnik s.r.o., Povodí Vltavy s.p., Lipno – Line s.r.o, Vojenské lesy a statky, Linde pohony,
Mudr. Kouba, Hotel Relax a ZPMV a dalších.
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 (PWO, Kámen a písek, EON atd.) - (poděkování především Ivaně Bartoňové, Jiřímu
Dvořákovi a Petrovi Michalíkovi) a dále organizování záchranářského minima a SVAK. Zde
patří poděkování Jiřímu Zemanovi, Zorce Jilečkové, Jiřímu Dvořákovi a dalším.
Co víc nás může potěšit, než vyjádření pochvaly a uznání od účastníků školení či
kurzů, že díky získaným znalostem poskytli zraněným osobám účinně první pomoc.
Nesmíme také opomenout provozování půjčovny kajaků. I zde je před námi mnoho
práce, především v oblasti propagace.
Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za obrovské úsilí, nasazení a také za
obětavost ve prospěch záchrany lidských životů. Děkuji i za přípravu a organizaci velkého
množství aktivit pro děti, mládež a veřejnost. Rád bych nám všem popřál co nejvíce
úspěšných zásahů, optimismus, dobrou a spolupracující partu.
V motu “ Je to honička být nejen na Lipně jednička“ …
děkuji za pozornost,

předseda Ing. Milan Bukáček

