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Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov p.s. 
U Kasáren 111, 38101 Český Krumlov   
tel. 606 270 047 
e-mail: bukacek@zachranari.com 
bankovní spojení 238526432/0300 
IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 
www.zachranari.com 

 
V Dolní Vltavici dne 5. března 2022 

     Počet listů: 25 
  Výtisk číslo: jediný.  

Přílohy: 1. Prezenční listina     2 
  2. Plné moci             18 

  

Zápis z Výroční valné hromady VZS ČČK Č. Krumlov p.s. ze dne 5. 3. 2022 
 

Počet členů celkem – 52, přítomných členů - 26,  

Nepřítomno – 8 (předáno zplnomocnění - 18), přítomno (včetně zplnomocnění) 85 % 

Místo: VS VZS Dolní Vltavice  

  

Úvod:  
- Přivítání hostů: František Pfeffer, Sára Zelinková  

 
Program: 

 
1.   Volba návrhové a volební komise           - Wimmer 
2.   Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2021    - Wimmer 
3.   Zpráva o činnosti PS za rok 2021 – výroční zpráva    - Bukáček  
4.   Zpráva o činnosti mládeže PS za rok 2021     - Toman 
5.   Zpráva o hospodaření a stavu pokladny      - Zemanová 
6.   Zpráva revizní komise        - Dvořák 
7.   Ocenění nejaktivnějších členů za rok 2021, vyhlášení záchranáře roku - Bukáček 
8.   Schválení čekatelů a nových členů PS VZS     - návrhová k.  
9.   Volba představenstva PS a revizní komise     - návrhová k. 
10. Plán činnosti na rok 2022        - Bukáček 
11. Návrh rozpočtu na rok 2022       - návrhová k. 
12. Volba delegátů na konferenci VZS      - návrhová k.  
13. Diskuse          - Wimmer  
14. Usnesení Výroční valné hromady       - návrhová 
15. Závěr           - Bukáček 
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Ad.1.  Volba návrhové, volební a mandátové komise                                 Wimmer 
Byla navržena mandátové komise ve složení: 
- Předseda: Šebesta Zdeněk 
- Členové: Valhová Veronika, Zeman Jiří 

 
     Byla navržena volební komise ve složení: 
- Předseda: Dvořák Tomáš 
- Členové: Šítal Jan, Malíková Jana 

 
     Byla navržena návrhové komise ve složení: 
- Předseda: Wimmer Jan 
- Členové: Petrů Michaela, Dvořáková Dagmar 

 
schváleno - 97 % hlasů 

 
 
Mandátová komise oznámila, že dnešní Výroční valná hromada 2022 je za přítomnosti 26 členů (50 %)   
a vystavených 18 ks plné moci (dohromady 85 %) a je usnášení schopná!  
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Ad.2.  Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2021         Wimmer 
 
Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov v roce 2021 schválila a dnes vyhodnotila 
plnění:  

• zprávu o činnosti PS za rok 2020; 

• zprávu o hospodaření za rok 2020 a hospodářský výsledek za rok 2020;  

• zprávu revizní komise; 

• plán činnosti a hlavní úkoly PS na rok 2021 včetně plánu výcviku mládeže PS; 

• návrh rozpočtu PS na rok 2021; 

• přijetí za členy VZS ČČK P.S. Č. Krumlov –  

• Přijetí za čekatele VZS ČČK P.S. Č. Krumlov – Michaela Petrů, Jaroslava Řimnáčová, Pavla Fendeková, 
Jan Borovka, Šárka Šindelířová 

• delegáty na republikovou konferenci VZS ČČK – Milan Bukáček, Jan Wimmer, Zdeněk Šebesta; 

• správce VS a základny VZS ČČK v Dolní Vltavici Petra Michalíka, zástupce Lenku Krbcovou a Jana 
Koloucha;  

• úpravu přístaviště v Dolní Vltavici; 

• výši členského příspěvku na rok 2021 (podle odpracovaných hodin za rok 2020 – k 15. 12. 2020): 
 
Mládež – stálý člen      2.500,- 
Mládež – nový člen      3.000,- 
Dospělí – stálý člen s platnou uznanou kvalifikací  2.200,- v případě odpracování 12 hod 400,-  
Dospělí – stálý člen bez kvalifikace (čekatel)  2.600,- v případě odpracování 12 hod 800,-  
Dospělí – nový člen (čekatel)    2.800,- v případě odpracování 12 hod 1000,- 

 
Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2022. V případě platby po tomto termínu bude u 
zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena. Každý člen nad 18 let odpracuje 12 brigádnických 
hodin ve prospěch PS, převážně na budování podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VS, 
vyhlášených představenstvem PS. Při neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována 
náhrada. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen do pokladny PS 150,- Kč do 31. 1. 2022; Za 
evidenci brigádnických hodin odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti 
rozhoduje představenstvo.; Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s organizací 
aktivit ve prospěch PS minimálně 2 akcí za kalendářní rok – za evidenci účasti odpovídá Lenka 
Krbcová. Kolouch – splněno 
 

• úkoly: 
▪ Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2021. – zodpovídá revizní komise; 

▪ Do Valné hromady 2022 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2020 a předá revizní 
zprávu představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá  
MUDr. Tomáš Dvořák; - Splněno 

▪ Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá 
Petr Michalík, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2021; Splněno 

▪ aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na 
mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů  
a trávení volného času – zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně; Splněno 
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▪ Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání 
dotací a grantů – zodpovídá M. Bukáček, Zorka Jilečková, Michaela Petrů; Splněno 

▪ držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu 
1.7. 2022 - zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Bc. Jiří Dvořák; Splněno 

▪ pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá 
Jan Wimmer a Zora Jilečková a Michala Petrů; Splněno 

▪ pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS – termín 
průběžně, zodpovídá Štěpán Šesták a … NESPLNĚNO 

▪ připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2021 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; 
Splněno 

▪ připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2021; zpracovat plán soustředění do 
plánu činnosti, termín do 10.5. 2021 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; Splněno 

▪ CP do 14 dnů odeslat v elektronické podobě D. Zemanové a M. Bukáčkovi, do 1 následujícího 
měsíce odevzdat v písemné podobě nebo s e-podpisem D. Zemanové – zodpovídá každý člen PS, 
termín plnění průběžně; PLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

▪ v případě zájmu o členství musí zájemce podat přihlášku nejpozději do 31.8. tohoto roku, aby se 
mohl ucházet o členství v PS už na nastávající Valné Hromadě. Splněno 
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Ad. 3.  Zpráva o činnosti PS za rok 2021                                                                                      Bukáček 
 

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.  
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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) 
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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.  
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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 
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Ad. 4. Zpráva o činnosti mládeže PS za rok 2021                                                                  Toman 

 
 

ODDÍL MLÁDEŽE m.s. VZS ČESKÝ KRUMLOV -  
vyhodnocení činnosti za rok 2021 

 
Oddíl mládeže příslušný k místní skupině Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov čítal v roce 

2021 celkem 42 registrovaných členů.  
Je založen a veden proto, abychom mládeži předávali zkušenosti v oblasti vodní záchrany a 

ostatních činnostech s tím souvisejících, jako je zdravověda, plavání, ovládání plavidel, hydrologie, potápění 
atd. Toto se děje na pravidelných plavecko-záchranářských trénincích v bazénu a na otevřené vodě (Lipno, 
Vltava) a na víkendových a letních soustředěních mládeže. Z těchto činností jsou děti přezkušovány podle 
Vzdělávacího programu VZS a následně získávají osvědčení o splněné mládežnické kvalifikace Z7 – Z5 dle 
věku.  

Rok 2021 byl poznamenaný pandemií koronaviru ve všech oblastech života. To se promítlo 
samozřejmě i do aktivit celé skupiny VZS Český Krumlov vč. oddílu mládeže. Hodně činností a aktivit bylo 
omezeno, nebo úplně zrušeno. Tréninky a závody v bazénu byly z nařízení vlády zrušeny od ledna do září. 
V tomto období jsme trénovali venku. Atletická příprava na běžeckém stadionu a v přírodě, plavání ve 
Vltavě. Na bazén jsme se vrátili v říjnu.  

Soustředění se na jaře a v létě nekonala (Covid). V létě jsme při rozvolnění vládních opatření zvládli 
zorganizovat pouze jedno víkendové a dvě letní soustředění pro skupinu mladších a starších mládežníků 
v počtu 15 a 20. Na podzim jsme ze čtyř plánovaných soustředění nezvládli ani jedno (Covid). 

Další součást činnosti je účast mládeže na dobrovolnických aktivitách naší místní skupiny, jako jsou 
dětské dny, dny pro děti v rámci složek IZS a výukové programy pro školní mládež. Snažíme se tím dětem 
ukázat, že je normální pracovat dobrovolnicky pro společnost a předávat vědomosti, zkušenosti a radost 
ostatním dětem. Z účasti na deseti plánovaných akcích zbyla však pouze jenom jedna (Den s IZS). Ostatní 
dětské dny, akce v projektu Mladý vodní záchranář a ukázky pro školy byly zrušeny (Covid). 

Velmi úspěšná aktivita je účast reprezentačního družstva, v počtu cca. 15 osob, na závodech 
v záchranářském sportu po celé ČR a v Rakousku (bazénové závody, plážové disciplíny, MČR, nominační 
závody MS). V konkurenci oddílů, které se soustředí převážně na plavání, jsou naši mládežníci hodně vidět 
a pravidelně vozí medaile (v roce 2021 19x zlato, 11x stříbro, 14x bronz). 

Mládež od 13-14 let se také podílí na dospělých aktivitách spolku. Jedná se hlavně o účast na letních 
hlídkových službách na základně VZS Č.K. v Dolní Vltavici na Lipně a jako pomocníci (bez kterých si však již 
některé činnosti neumíme představit) při zajištění závodů a podobných aktivit.  

Za přípravu mládežníků ke všem výše uvedeným činnostem patří veliký dík skupině trenérů a všech 
dospělých členů, kteří se dětem věnují, pod vedením velitele M. Bukáčka. 

 
 
 
Vypracoval: Radek Toman                                                 V Českém Krumlově 26.2.2022 
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Ad. 5. Zpráva o hospodaření a stavu pokladny                                                            Zemanová 
 

                                     Zpráva o hospodaření VZS ČČK za rok 2021 

Účetní hospodářský výsledek za rok 2021 je 776 tis. 

Příjmy celkem   3.758 tis. 

Kurzy 916 tis. 
Ubytování  76 tis. 
Ostatní služby /kotvení,kajaky,reklama,tábor apod./  888 tis. 
Prodej MT a zboží 202 tis. 
Příspěvky 127 tis. 
Dotace – JK,Město ČK, NSA, ČEZ, VZS (projekt plochy)      953 ti. 
Dary / MUDr. Kouba, MUDr. Dvořák, Kamír, Petrů, Dolní Dvořiště, Wolfi Vok, Jilečková, Najbrt, Linde, 
Postl/ 598 tis. 

 

Náklady celkem 2.982tis. 

Nákup MT 1102 tis. 
PHM 96 tis. 
Energie 76 tis. 
Nákup zboží 129 tis. 
Opravy 144 tis. 
Cestovné 94 tis. 
Služby 562 tis. 
Mzdy 655 tis. 
Ostatní /pojištění,poplatky/ 124tis. 

 
Stav pokladny k 31.12.2021 je 500,- 
Stav bank. účtů k 31.12.2021 je 616.384,- 

Vzhledem k vysokým příjmům z kurzů a ostatních služeb vyšel za rok 2021 koeficient pro přepočet DPH 

100 %, proto v roce 2022 nebude DPH na vstupu kráceno. 

 

                               Zpráva o hospodaření LVZS za rok 2021 

Účetní hospodářský výsledek za rok 2021 je 44 tis. 

Příjmy celkem   58 tis. 

 Kurzy a ostatní služby 58 tis. 

Náklady celkem  14 tis. 

Služby 3 tis. 
Mzdy 4 tis. 
Ostatní náklady 7 tis. 

 

Stav pokladny k 31.12.2021 je 3 tis. 
Stav bank. účtu k 31.12.2021 je 317 tis. 
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Ad. 6.  Zpráva revizní komise                                                                                               Dvořák 
 

                            
Zpráva revizní komise 
Revizní komise v průběhu roku 2021 prováděla opakovaně kontrolu materiálu dle inventárního soupisu 
propůjčeného materiálu ve vlastnictví VZS ČČK, z.s. a materiálu ve vlastnictví VZS ČČK Český Krumlov, p.s.  
 
Závěr: Při této kontrole neshledala nedostatků či pochybení.  
 
RK doporučuje důsledné proškolování účastníků kurzů a teambuildingů ve správném používání a ošetřování 
zapůjčeného materiálu (zejména suchých obleků) a předcházet tím tak ke vzniku zbytečných škod.  
 
Kontrola účetnictví za rok 2020  
Revizní komise provedla zevrubnou kontrolu účetnictví za rok 2020. Kontrolovala zaúčtované faktury 
přijaté a vydané, účtenky za zboží a služby a finanční pohyby na jednotlivých účtech VZS ČČK Č. Krumlov, 
p.s.  
238526432/0300 – účet ČSOB pro neziskové organizace  
240872772/0300 – spořící účet ČSOB  
238526774/0300 – devizový účet ČSOB – euro  
Zároveň provedla kontrolu vyúčtovaných cestovních příkazů a knih jízd.  
Závěr: Revizní komise neshledala závažné nedostatky. Veškeré připomínky byly průběžně napraveny.  
 
Dále:  
RK upozorňuje na nutnost důsledného zapisování všech jízd jednotlivými transportními prostředky jimiž 
p.s. VZS disponuje (km,trasa,účel).  
RK doporučuje představenstvu VZS ČČK Český Krumlov, p.s. zvážit zrušení spořícího účtu 240872772/0300 
pro jeho nadbytečnost (minimální úroky z vkladu)  
Revizní komise provedla kontrolu smluvních vztahů.  
Závěr: Revizní komise neshledala závad  
 
 
 Dne 4.3.2021, MUDr. Tomáš Dvořák, předseda revizní komise VZS ČČK Č.Krumlov, p.s. 
 

 

 

 

 
   

 

Ad. 7.  Ocenění nejaktivnějších členů za rok 2021                 Bukáček  
  

• aktivní přístup  – J. Kolouch, P. Michalík, D. Zemanová, Z. Jilečková, L. Krbcová,  
   J. Wimmer, M. Petrů, T. Dvořák 
 

• ZÁCHRANÁŘEM ROKU 2021 JE VYHODNOCEN A OCENĚN: Radek Toman 
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Ad. 8.  Schválení čekatelů a nových členů PS VZS                                    návrhová  komise 
 

Titul  Jméno Příjmení 
Navrhovaný 

statut 
Výsledek hlasování 

Mgr. Marius Bartha  člen 100 % schváleno 

  Dagmar Dvořáková  člen 100 % schváleno 

Mgr. Bohumil Jahn  --- Nemá kvalifikaci, zůstává čekatel 

Ing. Pavla Fandelová člen 100 % schváleno 

 Jana Malíková  člen  100 % schváleno 

 Michaela Petrů člen 100 % schváleno 

 František Pfeffer člen 100 % schváleno 

 Barbora Přibylová    --- Nemá kvalifikaci, zůstává čekatel 

 Jaroslava Řimnáčová člen Neschváleno, zůstává čekatel 

 Šárka Šindelířová člen 98 % schváleno 

  Antonín Tesař  člen   100 % schváleno 

Ing. Jiří Zeman  člen 100 % schváleno 

 Sára Zelinková člen 100 % schváleno 

 
 

 
Členská základna je k 5. 3. 2022 složena z 88 členů. Z toho 34 mládež do 18 let a 54 dospělí.  
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Ad. 9.  Volba představenstva PS a revizní komise      Návrhová komise 

 
Na období 2022–2026 navrhujeme představenstvo, revizní komisi a Velitele ZT v tomto složení: 

 

• Návrh na VH nové představenstvo PS – sedmičlenné:  
  
Předseda PS:    Milan Bukáček 

Hlasování: 100 % schváleno 
 

Místopředseda PS:   Petr Michalík 
Hospodář:    Miroslava Drahomíra Zemanová 
Členové představenstva:  Radek Toman, Jan Kolouch, Lenka Krbcová, Jan Wimmer 

Hlasování: 100 % schváleno 
 

• Velitel ZT:   Petr Michalík 
Hlasování: 100 % schváleno 

 
 

• Revizní komise:   Tomáš Dvořák, Zora Jilečková, Pavel Štěch  
Hlasování: 100 % schváleno 

 
 

• Správci základny:   Petr Michalík (hospodář/materiál) 
Lenka Krbcová 
Jan Kolouch – technický provoz  

Hlasování: 100 % schváleno 
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Ad. 10.  Plán činnosti na rok 2022                                                                 Bukáček 

 
 

Datum Akce Místo Účast Zodpovídá Poznámka 

leden- květen 
st,pá, so 

Plavecký a potápěčský výcvik bazén členové Krbcová, Bukáček,    

průběžně  Výcvik členů ZT a PS   ZT a zájemci Michalík dle plánu  

celoročně Zabezpečení chodu Výcvikového střediska a základny VZS D. Vltavice členové 
Krbcová, Bukáček, 
Michalík   

  

průběžně  Nábor nových členů bazén zájemci Bukáček,    

průběžně  Zdravotní školení BOPz JK různé subjekty Bukáček, Dvořák    

leden - březen Služby na ledové dráze a údržba  ledové dráhy  Vltavice společné ZT Michalík  
 do 4.1. zaslat Michalíkovi 
termíny 

22. - 26.1. 
Kurz činností v krizových situacích led  pro Jihočeskou 
univerzitu  

 D. Vltavice vybraní lektoři Bukáček 
 Dvořák J.,  Novák, 
Zenlinková Krbcová 

26. - 30.1. 
Kurz činností v krizových situacích led  pro Jihočeskou 
univerzitu  

 D. Vltavice vybraní lektoři Bukáček 
Michalík, Dvořák J.,  
Novák, Krbcová 

30.1. - 2.2. 
Kurz činností v krizových situacích led  pro Jihočeskou 
univerzitu  

 D. Vltavice vybraní lektoři Bukáček 
Michalík, Dvořák J.,  
Novák, Krbcová 

3. - 6.2. 
Kurz činností v krizových situacích pro Fakulta tělesné 
kultůry OU 

 D. Vltavice vybraní lektoři Bukáček Novák, Šárka  

11. - 13.2.  
Kurz činností v krizových situacích led  pro Jihočeskou 
univerzitu  - docvičení  

 D. Vltavice vybraní lektoři Novák O.    

18. - 20.2. Kurz otužování a  záchrany z ledu  Vltavice zájemci  Bukáček, Michalík    
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25.- 27.2 Soustředění mládeže - otužování a  záchrany z ledu    Vltavice mládež Toman, Štěch,Patč výcvik na ledu 

5.3. od 14.00 
hod  

Výroční volební valná hromada Vltavice členové Bukáček od 14.00 hod 

5.3. 13.00 - 
14.00 

Otužovácí akce pro veřejnost - "Covide končíme"  Vltavice  zájemci  Bukáček  
3 záchranáři, sraz členů 
12.30 hod 

5.3. Závody v záchranářském sportu - Mladá Boleslav M.Boleslav mládež Toman, Patč   

květen 
Závody v záchranářském sportu mládež  VZS ČK - 
organizace VZS ČK 

venkovní voda  
mládež + 
dospělí 

Toman,Štěch,Patč 8-13h 

  Výcvik potápění 
Nusdorf am 

Attersee 
Potápěči Dvořák T. 8 členů  

   Konference  VZS Rakouska 
Nussdorf am 

Attersee 
6 členů Bukáček   

2.4. Republiková konference VZS Lahovice  delegáti šebesta, Wimmer   

  Jarní cena Neratovic, Nominační závody na ME mládeže  Neratovice 
družstvo 
mládeže 

Toman, Patč   

  Soustředění mládeže - bazén ČK  bazén ČK mládež Toman, Štěch, Patč  
příprava na zkoušky 
Mladý záchranář 

30.4. Kouzelný Krumlov ČK zájemci   6 mládežníků  

30.4. od 15.00 
Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání K. 
hastrman 

Č. Krumlov zájemci 
Berounský, Dvořák 
T. 

  

7.5. 
Slavnostní ukázky plavení dřeva na Želnavském smyku (Nová Pec – 
Šumava)  

Nová Pec zájemci  Toman, Šebesta 4 záchranáři  

8.5. Zlatý Rak Č.B. zájemci 
Berounský, Dvořák 
T. 

  

9. - 12.5. Výcvik instruktorů ŠVZ HZS ČR Brno Vltavice ZT  Bukáček, Dvořák T. 12 příslušníků ŠVZ 
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20. - 22.5. 
Výcvik řeka aneb splujeme Vltavu z Č.B až  na přehradu 
Orlík?  (87 km)  

ČB - Orlík  členové  Michalík, Jirsa   
motorový člun, kajaky, 
kánoe 

14.5. MR mládeže v záchran. sportu    Sokolov mládež Krbcová     

3. - 7.6. Potápěčské soustředění   
Pag - Stara 

Novalja 
potápěči a 
zájemci  

Dvořák T.   

  
Potápěčské soustředění + výcvik součinnnosti při potápěčském 
zásahu na otevřené vodní ploše  

Vltavice 
ZT a 
potápěčské dr.  

Dvořák T. + 1 
logistika  

  

  Dětský den Olšina Olšina veřejnost Michalík    

  Večerní raftování  ČK  veřejnost Šebesta   

9. - 12.6.  Zabezpečení regaty D. Vltavice regatníci  Krbcová, Jilečková  
11. a 12.6. záchranář s 
VMP  

11.6. Závody mládeže plážové disciplíny  Tábor  repre mládež   Procházková   

28.5. 13.00- 
17.00 

Dětský den H. Planá  Planá 10 členů Toman,Šebesta   

4.6. 09.00 - 
15.00 

Dětský den v ČK s PČR   ČK sřelnice   veřejnost  Patč a 8 mládež  od 09.00 

11.6. cca 
09.00 

Dětský den Černá v Poš  Černá 10 členů Šebesta?   

10.- 12.6.  Soustředění mládeže - sjezd Vltavy  -  starší + mladší Vltava mládež Toman,Štěch,Patč,    

25. - 26.6.  Příprava do služeb  D. Vltavice 
účastníci 
služeb, zájemci 

Michalík, Wimmer účast nutná pro sloužící 

26.6. Kurz vůdce záchranářského plavidla  D. Vltavice 
účastníci 
služeb, zájemci 

Jirsa, Novák účast nutná pro sloužící 

26.6. - 1.7. Kurz VZS - JČU D. Vltavice instruktoři Bukáček 
Michalík, Dvořák J., 
Štěch,  Novák, Wimmer 

26.6. - 3.9. Stálý výkon Vodní záchranné služby D. Vltavice služby 1+2 Michalík 

požadavek na termín 
služeb nahlásit 
Michalíkovi,  1 VZS 
Rakousko 

červenec -
srpen 

Stáž studentů JČU ZSF D.Vltavice studenti velitelé služeb   
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  Mistrovství H. Rakouska  v záchranném sportu  Vorchdorf  repre mládež  Toman  plážové disc. 

16.-23.7.  Letní soustředění mládeže - mladší  D.Vltavice mládež     

30. - 31.7. 
Mezinárodní závody v dálkovém plavání ,  kolo Českého 
poháru                               

D.Vltavice 
mládež + 
zájemci 

Bukáček   

29.7.- 6.8.  Letní soustředění mládeže - starší D.Vltavice mládež Toman,Štěch,Patč   

  Zabezpečení triatlon  Planá 1+2 Bukáček  
1x člun, 3 členná hlídka, 3 
-4x padleboard,    

  Akční den se záchranáři  Vltavice 
policejní 
akademie ČK 

Pípal   

9. - 11.9. Rallye historických vozidel  Vltavice  účastníci  1-2 členi  zajištění ubytování  

3.9. ??  LIPNO DĚTEM s IZS Lipno 8 os. Šebesta   

10.9.  Závody v záchranářském sportu  M. Boleslav mládež Toman,  Patč    

KONEC ZÁŘÍ 
Praktický seminář - zásady tréninku a technika plaveckých 
způsobů  

ČK  
zájemci a 
trenéři  

Bukáček    

st,pá říjen- 
prosinec 

Plavecký a potápěčský výcvik bazén členové Krbcová, Bukáček,    

  Soustředění mládeže - mladší D.Vltavice mládež     

8.10. Krumlovský vodácký maratón V.B. -Č.K. ZT + zájemci Michalík  16 osob  

  Závody v záchranářském sportu  Neratovice  mládež Toman,  Patč    

  Krumlovský medvěd  ČK zájemci  Tůma    

  IMZ instruktorů VZS  asi Pardubice  
Bukáček,Černá, 
Jirsa, Habi  

    

  Jednodenní potápěčské soustředění   4 zájemci Dvořák T.   

  Soustředění mládeže - starší  D.Vltavice mládež Toman,Štěch,Patč   

  Závody O pohár města Sokolova Sokolov mládež     
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     Pohár starosty Prahy 15  Praha mládež Toman,  Patč    

  Krumlovský Čertík - ČKPK bazén ČK mládež Toman,Patč   

  MR v záchranném sportu  Praha - Šutka  repre Toman. Krbcová    

21.12. Vánoční plavání a lovení kapra  Č.K. mládež  Krbcová     

17.12. od 8.00 Rožmberská ploutev ČK 
dr.mládež a 
zájemci 

Toman,  Patč    

17.12. ( a 
23.12.) 14.00 
- 24.00 hod  

Vánoční plavání a raftování Č.Krumlova Č.K. 
zájemci od 18 
let 

Bukáček, Šebesta   

 

 

 

 

Plán zabezpečení služeb v letní sezóně 2022 – základna Dolní Vltavice 

 

Od Do Slouží Praktikanti  Poznámka 

1.7. 9.7. Kolouch J., Kolouchová V., Berounský J.   Do 1.7. kurzu JČU 

9.7. 16.7. Krbcová L., Šítal J., Straka P., Straková J., Jilečková Z.     

16.7. 23.7. Michalík P., Toman R., Patč. A., Bártha M.     

23.7. 30.7. Šebesta Z., Malíková J., Dvořák T.   30.-31.7. MPZ 
30.7. 6.8.       

6.8. 13.8. Štěch P., Valhová V., Michálek T., Aldorfová L., Skalický T. Smetanová P.   

13.8. 20.8. Bukáček M., Dvořák T., Petrů M., Zeman J., Fandelová P.      

20.8. 27.8. Wimmer J., Štěch P., Wimmer J., Valhová V., Eberl M.     
27.8. 31.8. Mergl. I., Procházková I., Přibylová B.    zkrácený termín 
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Ad. 11.  Návrh rozpočtu na rok 2022                                                        návrhová komise 
 

Priorita rozpočtu je zabezpečení výkonu služeb VZS a aktivity projektů. 
 

Plánované příjmy v roce 2022: 

Příjmy 2260000 pozn. 

JK IZS neinvestiční dotace 265000 schváleno  

pronájem bazén dotace město 90000 podáno 

dotace město mládež činnost 70000 podáno 

dotace JK a NSA oddíl mládež 200000 podáno  

podpora Lipenské VZS  10000   

dotace VZS vodní plochy  60000 z dotace MV  

dotace Jk MPZ 25000 podáno 50 000,- 

členské příspěvky  110000   

organizace kurzy  250000 JČU, atd. 

zdravotní kurzy, školení,  100000 Linde pohony, Kámen-Písek,  další 

zdravotní dozory  20000   

TB  200000   

dotace ČEZ   200000 ?? 

dotace D. Dvořiště  100000 podána 

sponzoři 50000   

startovné MPZ a PS  80000   

ubytování a hostinská činnost  Vltavice 150000   

půjčovna plavidel 40000   

příspěvky rodiče  40000 soustředění atd.  

vlastní zdroje PS VZS  200000  v případě krize navíc 150.000 

   

výdeje předpoklad 2 245 679  
   

rozdíl příjmy a výdaje 14 321  

 
   

Plánované výdaje v roce 2022: 
 

  

AKTIVITA PROJEKTU Měrná Počet Cena CELKEM   

 nákladová položka 

jednotka jednotek za 
jednotku v 

Kč  

náklady                       
v Kč 

pozn 

osobní náklady       651 000   

mzdy a odvody 

osoba a 
měsíc 12 20000 321 000 

 případě 
snížíme na 
200000 

odměny na DPP 

osoba a 
měsíc 12 20000 330 000 

 případě 
snížíme na 
200000 

      
          rok 021 

materiální náklady       226 000 1 327 000 

izolační oblek záchranáře spr. 3 3000 9000   

PHM a oleje čluny l 1000 35 45000 45 000 

PHM AUS Freemont a Transporter  l 1500 36 54000 52 000 
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záchranářský materiál různý ks 2 10000 20000   

RDST Motorola  spr. 8500 2 17000   

zdravotní mat. a spotřební ks 2 1000 2000   

oblečení, obuv a vybavení záchranáře  ks  4 2000 8000   

oblečení záchranáře trika, atd.  ks 30 300 9000   

spotřební materiál různý  ks 10 3000 30 000   

zimní pneu VW Transporter včetně disků  ks 4 5000 20 000   

tiskárna  ks 1 6000 6 000   

mobilní telefon ks 1 6000 6000   

nemateriální náklady /služby/       998 679 997 440 

stravné a cestovné akce 50 1500 75 000 95 000 

strava cízí subjekty kurzy atd akce  6 20000 120 000   

údržba spojovací a PC techniky  ks 2 4000 8 000   

udržba, revize  a oprava IT  (hasiš 
servis, telecom 21) spr 1 10000 10 000   

správa webu  akce 1 2000 2 000   

provoz, opravy  a údržba služební 
vozidla ks 2 30000 60 000   

provoz , opravy a údržba člunů a 
přepravních vozíků  ks 4 10000 40 000   

oprava potápěčského a záchranného 
materiálu  spr 6 4000 32 000 

27000,- 
oprava 
sucháčů 

údržba a oprava základny  akce 1 10000 10 000 nátěr dveří g.  

provoz základna (voda, odpady,  prádlo)  sml 1 27000 27000 26500 

provoz zákaldna el. Energie  sml 1 90000 90000 71500 

služby internet  měsíc 12 1000 12 000 11000 

provoz služebních telefonů měsíc 12 2500 30 000 32 000 

účetní služby  měsíc 12 3000 35 000 35 000 

školení, výcvik a kurzy akce 2 6000 12 000   

organizace kurzy a výcvik akce 2 10000 20 000   

bezpečnostní zajištění člunu   akce 1 5000 5 000   

pojištění majetku  akce 1 11075 11075 
celkem poj. 
69000 

pojištění člunů  sml. 1 28244 28244   

pojištění vozidel  havarijní poj. sml 1 16800 16800   

pojištění odpovědnosti  sml 1 11 560 11 560   

pronájmy prostorů Povodí atd sml 2 4750 9500 5000 

Praha registrace PS  akce 1 25000 25 000 20000 

úprava přístaviště a břehů  akce  1 15000 15000   

zastřešení a uzavření prostoru buňky  akce 1 200000 200000 Nadace ČEZ 

materiál na výrobu podlahy - svépomocí  akce 1 20000 20000 Toman ??  

zakrytí pergola  akce 1 50000 50000   

oprava kajaků  akce 1 20000 20000   

oprava vozíku - plachta atd.  akce 1 8000 8000   
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činnost oddílu mládeže       370 000 
s DPP 
420000 

činnost oddílu mládeže 

projekt 
město, JK a 
NSA  1 300000 300 000 

není zde 
DPP 

činnost oddílu mládež - pronájem bazén  
projekt 
město  1 70000 70 000   

            

CELKEM       2 245 679   
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Ad.12.  Volba delegátů na republikovou konferenci VZS                                     návrhová komise 
 

• Návrh delegátů na konferenci VZS dne 2. dubna 2022:   
o  Zdeněk Šebesta, Jan Wimmer a Radek Toman 

Hlasování: 100 % schváleno 
  

 
 
Ad.13.  Diskuse                                                                                                                Wimmer 

• Seznámení s novými webovými stránkami zachranari.com a vzdáleným přístupem k EZS. Práva pro 
úpravu akcí na webu zachranari.com budou po zaškolení udělena M. Petrů a L. Krbcová. – 
J. Wimmer 

• Záchranný tým – M. Bukáček za P. Michalíka 

• KVM – M. Bukáček za P. Michalíka 
o  V r. 2021 jsme rozšířili zabezpečení o jez ve Větřní. 
o Byl dostatek zájemců o zabezpečení. 
o Zajištění jednotlivých prostor odpovědnosti proběhlo na výtečně. 
o Zaskakovali jsme za PS ČB na jezu Papouščí skála.  
o Pravidelné začleňování mládeže do záchrany. 
o Výpomoc studentů JČU. 

• Předání materiálu, šetření s elektrikou 

• Pořádek atd.  

• Ubytování pro rodinné příslušníky, cizí a pronájem cizím organizacím, pravidla atd., buňky, základna 
– zpracování ceníku za ubytování – M. Bukáček 

• Půjčovna v kategoriích – rodina, známý a cizí   

• Oprava kajaků HG sport kontakt, šprindy – M. Bukáček 

• Pomoc Ukrajině – M. Bukáček 
o Krajské asistenční centrum (letiště Č.B.) - bude rozdávat uprchlíkům drobné občerstvení, 

hygienické balíčky a v případě potřeby také poskytnout předlékařskou první pomoc. Směny 
jsou 7:00-19:00. 1. člen musí být proškolený zdravotník – minimálně ZZA, další bez omezení 
(starší 18 let) 

o Program, zdravotní dozor a koordinace pro uprchlíky – ČK a Lipensko  
o Přeprava materiálu do Prahy 
o Praha – Užhorod je 850 km, co pojištění atd.  
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Ad.14.  Usnesení Výroční valné hromady                                                          návrhová komise 
 
Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov konaná dne 5.3. 2022 schvaluje: 

• zprávu o činnosti PS za rok 2021; 

• zprávu o hospodaření za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021; 

• zprávu revizní komise; 

• plán činnosti a hlavní úkoly PS na rok 2022 včetně plánu výcviku mládeže PS; 

• návrh rozpočtu PS na rok 2022; 

• Na období 2022–2026 představenstvo, revizní komisi a Velitele ZT v tomto 

složení: 

• Představenstvo PS: 

Předseda: Milan Bukáček 

Místopředseda: Petr Michalík 

Hospodář: Drahomíra Zemanová 

Členové představenstva: Radek Toman, Jan Kolouch, Lenka Krbcová, Jan Wimmer 

• Revizní komise PS: 

Předseda komise: Tomáš Dvořák 

Členové: Zorka Jilečková, Pavel Štěch 

• Velitel ZT PS: 

Petr Michalík 

• správce VS a základny VZS ČČK v Dolní Vltavici:  

Petra Michalíka, Lenku Krbcovou a Jana Koloucha 

• Přijetí za čekatele a nové členy VZS ČČK P.S. Č. Krumlov: 

• Člen: Marius Bartha, Dagmar Dvořáková, Pavla Fandelová, Jana Malíková, Michaela 
Petrů, František Pfeffer, Šárka Šindelířová, Antonín Tesař, Jiří Zeman, Sára Zelinková 
 

• delegáty na republikovou konferenci VZS ČČK – Šebesta, Wimmer, Toman 

• úpravu zastřešení buněk a zakrytí pergoly v Dolní Vltavici 

• výši členského příspěvku na rok 2023 (podle odpracovaných hodin za rok 2022 – k 15. 12. 2022): 
Mládež – stálý člen      3.000,- 
Mládež – nový člen      3.500,- 
Dospělí – stálý člen s platnou uznanou kvalifikací  2.200,- v případě odpracování 12 hod 400,-  
Dospělí – stálý člen bez kvalifikace (čekatel) 2.600,- v případě odpracování 12 hod 800,-  
Dospělí – nový člen (čekatel)   2.800,- v případě odpracování 12 hod 1000,- 

 
Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2023. V případě platby po tomto termínu bude u 
zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena. Každý člen nad 18 let odpracuje 12 brigádnických 
hodin ve prospěch PS, převážně na budování podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VS, 
vyhlášených představenstvem PS. Při neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována 
náhrada. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen do pokladny PS 150,- Kč do 31. 1. 2023. Za 
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evidenci brigádnických hodin odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti 
rozhoduje představenstvo. Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s organizací 
aktivit ve prospěch PS minimálně 2 akcí za kalendářní rok – za evidenci účasti odpovídá Lenka 
Krbcová. 
 

Valná hromada dále vydává úkoly: 

• Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2022. – zodpovídá revizní komise; 

• Do Valné hromady 2023 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2021 a předá revizní zprávu 
představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá  
Tomáš Dvořák; 

• Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá Petr 
Michalík, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2022; 

• aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na 
mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů  
a trávení volného času – zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně; 

• Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání dotací a 
grantů – zodpovídá Milan Bukáček, Zorka Jilečková, Michaela Petrů; 

• držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu 1.7. 
2022 - zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Bc. Jiří Dvořák; 

• pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá Jan Wimmer 
a Zora Jilečková a Michala Petrů; 

• pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS – termín průběžně, 
zodpovídá vedoucí příslušné akce (výběr fotek – cca 20 - zasílat přes úschovnu, případně interní 
NAS); 

• připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2022 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch;  

• připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2022; zpracovat plán soustředění do 
plánu činnosti, termín do 10.3. 2022 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch; 

• CP do 14 dnů odeslat v elektronické podobě D. Zemanové a M. Bukáčkovi, do 1 následujícího 
měsíce odevzdat v písemné podobě nebo s e-podpisem D. Zemanové – zodpovídá každý člen PS, 
termín plnění průběžně 

• Optimalizovat rozložení finančních prostředků na účtech – zodpovídá M. Zemanová, M. Bukáček 

• V souladu s posláním VZS se aktivně zapojit do pomoci Ukrajině – odpovídá každý člen PS, termín 
plnění průběžně; 

• Vytypovat a připravit na výcvik nové instruktory – zodpovídá Michalík, kandidáti na instruktory 
Hojer, Svoboda, Pfeffer  

• Získání vůdce plavidla a záchranářského pro nové členy a čekatele – zodpovídají noví členové, za 
organizaci kurzu Libor Jirsa 

• Zastřešit a uzavřít prostor mezi buňkami, vybudovat hygienické zázemí a kuchyňku dodavatelsky – 
zodpovídá Milan Bukáček  

• Podlahu terasy mezi buňkami provést vlastními silami – zodpovídá Radek Toman  

• Vybavení buněk – zodpovídá Lenka Krbcová 

• Dokončit přístaviště – položení trávy a úprava břehů – zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír  

• Úprava sjezdu kajaků – zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír 
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• Zakrytí pergoly stahovacím zařízením dle financí – dodavatelsky – zodpovídá Milan Bukáček  

• Natření pilotů přístaviště – zodpovídá Jan Šítal 

• Opravit poškození kajaků dodavatelsky HG Sport – zodpovídá Petr Michalík  

• Opálit a natřít vrata od garáže – zodpovídají služby 

• Úprava terénu v okolí základny po zimě – členové brigádnicky 

• Příprava dřeva samotěžbou – zodpovídá Jan Šítal  
 

Usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných členů. 
 
 

 
 

Ad.15.  ZÁVĚR                                               M. Bukáček                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal v Dolní Vltavici dne 5. března 2022    _________________________ 
                                                                                         Ing. Jan Wimmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis schválil dne 5. března 2022         _________________________ 
                           Ing. Milan Bukáček 
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