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Výroční zpráva o činnosti VZS ČČK Český Krumlov za rok 2021 
 

Stejně jako předešlý rok i v roce 2021 (především pak leden až červen) činnost naší 
organizace negativně ovlivnily opatření COVID. Je však až neuvěřitelné kolik aktivit a 
činností jsme přesto byli schopni zvládnout. Tento rok můžeme hodnotit vcelku jako 
vydařený co do splnění poslání VZS a hlavních vytýčených cílů a úkolů, a to především díky 
osobní aktivitě a nasazení většiny z Vás.  

Naše organizace se podílela celoročně na plnění hlavních úkolů Vodní záchranné 
služby ČČK v souladu se stanovami a svým posláním. 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. Přispíváme zásadní měrou k rozvoji 
cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence. Od počátku opatření 
COVID jsme vyčlenili záchranné týmy, který byly připraveny v hotovosti k zásahu po 
personální i materiálové stránce ve prospěch opatření. Na žádost Linde – Pohony jsme pro 
jejich zaměstnance ve spolupráci s MUDr. Dvořákem zajišťovali antigenní testování.  

  
V roce 2021 jsme registrovali celkem 94 členů a čekatelů z toho 42 z řad mládeže  

do 18 let. V současné době je na rok 2022 registrováno 88 členů z toho 2 noví čekatelé, z 
toho 34 mládež do 18 let. Důsledkem opatření Covid za 2 roky ukončilo cca 40 % 
mládežníků (vzpomeňme před tímto stavem obrovský zájem dětí pracovat u nás). Podobně 
jsou na tom i jiné organizace. Jde to alarmující stav nutný okamžitě řešit na 
celospolečenské úrovni.     

 
Aktivní činností, profesionalitou a spolehlivosti jsme nepostradatelnou součástí IZS a 

důležitým subjektem v oblasti prevence, záchrany a poskytování první pomoci. Prioritou 
naší činnosti byl v letní sezoně výkon stálých služeb v Dolní Vltavici a také v zimních 
měsících na ledové dráze. Působíme ve prospěch záchrany lidských životů jak při výkonu 
služeb, tak při zabezpečování zdravotního a záchranného dozoru především při sportovních 
akcích.  

Předpoklady o zvýšeném počtu návštěvníků a zvýšeným počtem zásahů v letní sezoně 
v důsledku opatření Covid se nepotvrdily. Celkem bylo v roce 2021 provedeno 53 
záchranných akcí, z toho 49 při letních službách. Celkem bylo za rok 2021 zachráněno a 
ošetřeno 160 osob a jedno zvíře. Z toho 23 se týkalo záchrany osob v přímém ohrožení 
života, v jednom případě došlo k utonutí muže v Lojzových Pasekách. Záchrana kobyly 
probořené v ledu cca 1 km od břehu může být vzorovým příkladem součinnosti složek IZS.  

 



Pozitivně hodnotíme bezproblémové obsazovaní letních služeb v požadovaném 
složení 1+2 s povinnou kvalifikací. Přínosem bylo také aktivní zapojení rakouských 
vodních záchranářů ve službách. Zde bych chtěl vyzdvihnout aktivitu Petra Michalíka, 
který se podílel na přípravě služeb jak po personální, tak po materiálové stránce. Bohužel 
jsou tu i členové, jako O. Kamír, J. Tůma, A. Černá a další, kteří si našli ve svém kalendáři 
volné místo pro výkon služby. Potěšitelné je aktivní zapojení mládežníků Michala Svobody, 
Radka Tomana, Jana Hojera do výkonu služeb.  

 Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a úspěšných 
zásahů za každých povětrnostních podmínek.  

 Bez problémový byl provoz s komunikační aplikací GINA. Zároveň plníme úkoly dle 
smlouvy se ZZS JK "First response" v aplikaci záchranka.  

Dobře funguje vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS, což 
pro legitimnost zásahů zásadní. Bohužel se na základě pokynů sekretariátu vracíme ke staré 
verzi systému vyplňování zásahů. Stále je možnost zasílat informace o zásahu I. Bartoňové, 
která zprávu uložila do databáze.  

Věnovat pozornost je třeba zápisům v Knize předání a převzetí. Připomínky mám 
k předávání služeb, především pak k provedení kvalitního úklidu a uložení materiálu 
v garáži.  

Děkuji také stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo a s velkým 
odhodláním zapojili do služeb v letních měsících. Děkuji službám za organizaci jejich 
aktivního zapojení do služeb, výcviku a vzdělání.  

 
          Děkuji všem sloužícím členům za obětavý a profesionální výkon služeb.  

 
Jako nejlepšího záchranáře pro rok 2021 vyhlašuji na návrh představenstva PS 

Radka Tomana.  
 

Výborná je spolupráce se složkami IZS především pak s HZS JK. Větší požadavky jsou 
na nás kladeny ze strany HZS na spojení po celou dobu zásahu.  

 
Záchranný tým působí ve složení 1+21. 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 a podíleli se na všech důležitých aktivitách. Do 
20.3. je nutno seznam včetně kontaktů a kvalifikací aktualizovat. Odpovědnost velitel ZT 
a členové.  

Dle Stanov VZS je jedním ze zásadních kritérií pro členství VZS ČČK od roku 2020 
získání minimálně kvalifikace Záchranářské minimum. Drtivá většina členů má kvalifikace 
splněny, kromě Jahna, Grohmanové, Přibylové a Urbana. Stejně tak je třeba, aby kvalifikaci 
získali mládežníci, kterým bude letos 18 let. Jako zásadní vidím získání vůdce plavidla a 
záchranářského pro nové členy a čekatele ještě v tomto roce.  

I přes opatření Covid jsme zorganizovali školení a kurzy pro naše členy (ZMVV, ZM, 
ZIII a VZP atd.)  

 
Držitelé vyšších kvalifikací jsou pak následovně:  

• 5 členů ZM a 20 členů ZM VV  

• 18 členů ZIII    



• 6 členů Z VZS 

• 3 členi Z II  

• 23 členů Vůdce záchranářského plavidla  

• 4 členi lektoři/školitelé – M. Bukáček, A. Černá, J. Dvořák a L. Jirsa 
 
Za finančního přispění NADACE ČEZ (250.000,- Kč) a obce Dolní Dvořiště (100.000,-Kč) 

jsme opravili násypku a vybudovali přístaviště a plovoucí mola a pořídili malý člun a 
přívěsný vozík v celkových výdajích 440.000,- Kč.   

Investovali jsme 630.000,- Kč do nákupu 4 buněk  a vybavení k rozšíření kapacity 
zázemí především pro ubytování  mládeže a kurzů. V současné době řešíme stavební 
rozhodnutí pro dočasnou stavbu. Letos pak plánujeme zastřešení a uzavření prostoru mezi 
buňkami.  

Koupili jsme kvalitní záchranný prostředek na ledovou dráhu Tinger a starý Snow dog 
jsme výhodně odprodali.  

Během roku 2021 došlo k výběru nového dodavatele webových stránek, aby 
odpovídali potřebám p.s. a současným trendům. Následně během prosince 2021 byla 
vytvořena Beta verze stránek. Přechod na nové stránky proběhl v únoru 2022. 

Proběhl nákup prvků IT infrastruktury (router a switch). IT infrastruktura fungovala 
do teďka na starých prvcích vyřazených z firem, které jsou již za hranicí životnosti a hrozí 
tedy výpadek služeb. Dále byla pořízena náhrada za zastaralé a poškozené kamery. 
Instalace nových prvků a kamer proběhne na jaře 2022.  Poděkování J. Wimmerovi.   

Pořídili a doplnili zdravotnický materiál a nové batohy. Velké poděkování J. 
Dvořákovi. Dále jsme nakoupili potřebný potápěčský a záchranný materiál včetně 
paddleboardů.  
  

Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti při organizování a účasti 
v plaveckých, záchranářských a ploutvových soutěžích (Mezinárodní závod v DP a ČK. 
Vodácký maraton) 

 
Zásadním způsobem ovlivnilo negativně opatření Covid organizaci kurzů a školení, 

vzdělávacích aktivit pro složky IZS ČR a také jiné subjekty.  S velkým úsilím se nám 
podařilo zorganizovat letní kurz pro studenty Jihočeské univerzity a také kurz 
Záchranářského minima pro Windypoint a hotel Relax a školení první pomoci pro Kámen-
Písek. Naopak jsme zorganizovali mnoho zdařilých teambuildingů především v září a říjnu 
(např. Heuréka, Mc Donalds, Kooperativa pojišťovna atd.).   

 
Součinnostní dvou denní výcvik záchrany osob pomocí vrtulníku s leteckou 

záchrannou službou a SAR AČR a složkami IZS proběhl v červnu. Stejně tak i seskoky 
padákem a výcvik s URNOU, zajištění výcviku pro jednotky AČR. Rozvíjí se spolupráce se 
Školícím a výcvikovým zařízením HZS Brno.  

 
V omezení Covid jsme také pracovali s mládeží v aktivitách sportovní a branné 

přípravy, smysluplného trávení volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. Přesto 
se nám s velkým úspěchem podařilo zorganizovat např. aktivitu Dětský den v Lipně, pro 
ČČK Prachatice, veřejnost (pionýrák), atd.  

 



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. Opatření Covid se zásadně 
promítlo i do aktivit celé skupiny VZS Český Krumlov vč. oddílu mládeže. Hodně činností a 
aktivit bylo omezeno, nebo úplně zrušeno. Od poloviny ledna do května byly tréninky 
uzavřením bazénu v ČK zrušeny a od května jsme zahájili tréninky ve volné vodě především 
v rybníku v ČK a v Dolní Vltavici. Poděkování zde patří za celoroční práci Lence Krbcové, 
Radkovi Tomanovi, Tondovi Patčovi, Ivaně Procházkové, Martinovi Kopačkovi, Petrovi 
Michalíkovi a dalším. Tak jak jsem již nastínil obrovský zájem rodičů zapojit své děti do 
našeho oddílu z minulých let, vystřídal ubytek počtu členů z řad mládeže cca o 40 %.  

Organizací letního a měsíčních soustředění mládeže šlo především o výchovu a 
přípravu mládeže na záchranářskou praxi v terénu. V závěru soustředění jsou děti 
přezkušovány podle Vzdělávacího programu VZS a následně získávají osvědčení o splněné 
mládežnické kvalifikace Z7 – Z5 dle věku. Úspěšné zvládnutí tréninků jde za velkým 
nasazením Radka Tomana, Antonína Patče, Bohumila Jahna a Pavla Štěcha. Moc jim za to 
děkuji.  

Další součást činnosti je účast mládeže na vzdělávacích, branných a sportovních 
aktivitách organizované pro cizí subjekty. 

Sportovní soutěže byly zrušeny od počátku roku až do července. Sportovní 
připravenost měla možnost mládež prokázat až koncem července na Mezinárodních 
závodech v dálkovém plavání a později na MČR v plážových a mořských disciplínách 
organizovaných v Táboře, kdy jsme obsadili pět medailových míst. Na MČR 
v záchranářských disciplínách v Praze jsme získali 2 třetí místa. Další umístění a úspěchy viz. 
vyhodnocení mládeže v roce 021.   

   K naplňování činnosti oddílu mládeže tradičně získáváme finanční podporu v rámci 
dotací Národní sportovní agentury, Jihočeského kraje a města Český Krumlov.  

 
Součástí naší činnosti je také účast našich členů v záchranné kynologické činnosti a 

připravenosti pro využití psů k zásahu především na vodní hladině. V současné době máme 
v týmu tři psovody – Zorka Jílečková, Milan Bukáček, Jan Wimmer. Podílíme se na výcviku 
záchranářských psů ve vodních pracích a vyhledávání utonulých osob. 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 je na solidní úrovni aktualizace webových stránek 

zachranari.com stejně tak i stránek lipenak.cz, které slouží k prezentaci půjčovny a nabídce 
SVAK (Stmelovací výcvikové adrenalinové kurzy).  Ve zviditelnění půjčovny však máme 
ještě velké rezervy.  

 
Mnohdy neaktuální je nástěnka ve vestibulu bazénu. 

 



Poděkování za starostlivost o meteor stanici patří Jaromírovi Berounskému.  
 
Zvláštní poděkování patří Drahomíře Zemanové, ekonomce a účetní naší organizace,  

za obětavou a profesionální činnost. 
 
Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně Lipenské vodní 

záchranné služby jako sesterské organizace. Aktivně prosazujeme rozvoj infrastruktury 
turistického ruchu v regionu v Turistickém spolku Lipenska (TSL).  

 
Stále platí, že důležité pro naši činnost je získávání financí a materiálové podpory. 

Tradiční podpory se náš spolek těší ze strany Nadace ČEZ, Jihočeského kraje, Národní 
sportovní agentury, Okresního sdružení České unie sportu, města Český Krumlov, obce 
Černá v Pošumaví, obce Dolní Dvořiště, Kámen a písek spol. 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 Resort Relax a Wolfi Vok a dalších.  

 
Získávání dalších příjmů z vedlejší činnosti se i přes opatření COVID významně dařilo, 

především z organizování SVAK a zdravotních kurzů. Opakem byla půjčovna kajaků.  
 

Letošní rok bude velice složitý, ekonomická situace, zdražování a také válka na 
Ukrajině a další to vše zřejmě ovlivní naši činnost a životy. Jsem ale přesvědčen, že 
společným úsilím, vzájemnou pomocí a týmovým duchem vzniklé překážky a problémy 
zvládneme.  

 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za úsilí, nasazení a také za obětavost 

ve prospěch poslání a rozvoji Vodní záchranné služby a záchraně lidských životů. O to více 
si vážím, že jsme prokázali i v nelehké době opatření Covid, silný tým a smysl pro 
odpovědnost. Přeji všem zdraví, optimismus, dobrou a spolupracující partu a co nejvíce 
úspěšných zásahů. 

 
 

Děkuji za pozornost,   
 

        předseda Ing. Milan Bukáček 


