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 Zpráva o činnosti MS za rok 2012                                                     
 

MS se celoročně podílela na plnění hlavních úkolů VZS ČČK v souladu s jejími stanovy 

a posláním. Již tradičně patříme k nejaktivnějším a nejlépe organizovaným skupinám VZS 

v ČR. Je posilován význam VZS v regionu i na mezinárodní úrovni, především v 

Rakousku. Zásadní měrou přispíváme k posílení infrastruktury turistického ruchu 

v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence.   

 

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 

VZS v Dolní Vltavici a také Feldkirchenu, kde již několik let úspěšně působíme ve 

prospěch záchrany lidských životů.  

Celkem bylo v roce 2012 provedeno 204 akcí, z toho 21 se týkalo záchrany osob 

v přímém ohrožení života. Chtěl bych poděkovat i jménem hejtmana Jihočeského 

kraje všem těm, kteří v rámci svého volna bez nároku na honorář zabezpečovali 

služby. Jako nejlepšího záchranáře vyhlašuji pro rok 2012 Jana Šimka.  

Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a úspěšných 

zásahů za každých povětrnostních podmínek. Za přispění JK a ČEZ jsme pořídili koncem 

srpna nový motorový člun pokřtěn jménem Vltavice, který jistě pomůže ke zlepšení 

bezpečnosti a operativnosti hlídek. Jeho dovybavení a proškolení hlídek v jeho používání  

bude jistě patřit k prioritám letošního roku. Výrazně investujeme do oblečení a 

materiálového vybavení a údržby, což je předpoklad úspěšného výkonu služeb a 

dalších aktivit. Vybudování těchto podmínek není samozřejmostí, ale obrovský kus 

práce nás všech. Važme si toho a chovejme se k těmto hodnotám šetrně a ekonomicky.  

Mohu konstatovat, že se proti minulým rokům vztah služeb k materiálu zlepšil. Zásadní 

je také přebírání materiálu dle inventáře. Asi špatným příkladem je předání inventáře 

bez zjištění chybějící radiostanice Motorola, jež je v současné době v šetření inventurní 

komise.   

Významným počinem pro zkvalitnění podmínek pro výkon služeb je vybudování 

Česko-rakouského výcvikového střediska a základny VZS v Dolní Vltavici. Mnoho času 

a financí jsme investovali na jeho dobudování (inventář, chodník, parkoviště, vlajkové 

stožáry, schodiště, kamerový systém atd.) a také údržbě okolí. Moc děkuji za každodenní 

pracovní nasazení služeb. Nepostradatelnou osobou pro přípravu a údržbu člunů a 

dalšího materiálu je Zdeněk Šebesta. Bez jeho obětavosti  a ochoty bychom měli „těžký 

život“.  



Jednou z povinností služeb je zabezpečovat také úklid, ekonomický provoz a dodržování 

provozního řádu. Požívání alkoholických nápojů v „hospodě pro kolemjdoucí“, poskytování 

zázemí kamarádům, ať už ve stanu či na základně (PŘ stanoví povinnosti služeb) asi není to 

pravé, co by mohlo přispět ke kreditu naší organizace. Obliba mé osoby pak asi nebude 

příliš vysoká, pokud jsem nucen řešit přestupky a nedostatky na úkor toho, abych se věnoval 

záležitostem vhodných předsedy  a aby jste si to vyřešili mezi sebou v rámci vlastní 

odpovědnosti.  Zásadním problémem je asi ustanovení správce, který bude zodpovídat za 

celkovou provozuschopnost základny a úplnost materiálu, se svými právy a povinnostmi. 

Současná činnost správce (Jan Kolouch) je nevyhovující z objektivních i subjektivních 

důvodů.  

 

Poděkování patří stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo a 

s velkou aktivitou zapojili do služeb v letních měsících. Zde prosím velitele služeb o jejich 

aktivní zapojení a organizování každodenního výcviku (kladný příklad: Adéla, Jarda, 

Štěpán). 

 

Výrazně se zlepšila komunikace se složkami IZS (i ve vztahu k záchrannému týmu). 

K zásahům jsme přivoláváni včas, ale někdy z jejich strany chybí operativnost a schopnost 

přijmout správná rozhodnutí. Jako hlavní problém z hlediska efektivnosti, operativnosti  

a bezpečnosti zásahů vidím v nedostatečné kvalitě komunikačních pojítek se složkami 

IZS (hluk, prostory nepokryté signálem). Zde od jara minulého roku usilujeme o pořízení 

systému Matra – Pegas. Zde jsme však narazili na „úředního šimla“ a jen doufám v jeho 

brzké vyřízení. Zde děkuji za úsilí Janu Wimmerovi.  

 

Také technická úroveň a aplikace praktických dovedností některých členů hlídek 
ve vztahu k GPS, znalosti lanových technik a poskytnutí první pomoci není na požadované 

úrovni. Vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS je tento rok pro 

úspěšnost a legitimaci zásahů zásadní.  

 

Záchranný tým MS přesvědčil i díky veliteli Janu Šimkovi svou operativností a 

schopností profesionálně zasáhnou vždy a všude.  

Díky pravidelnému výcviku a školení v souladu se vzdělávacím programem jsou 

členové připraveni zasáhnout v případě krizových situací. S podporou projektu ERDF jsme 

se podíleli na koncepčním zajištění bezpečnosti ledové dráhy na Lipně. Od ledna do 

března 2012 jsme zabezpečovali víkendové služby včetně rakouských kolegů. V rámci 

toho jsme pak udržovali běžeckou lyžařskou stopu.  

 

Výkon odborných služeb v aquaparku Frymburk má pozitivní dopad na naše 

finanční zdroje. Na druhé straně stálé neplnění pohledávky a závazku hotelu vůči MS 

(dluh hotelu činí cca 280.000,-) vede k zamyšlení, zda to stojí za to.   

Stejně jako v minulém roce (i přes usnesení VH) mě  udivuje přístup celé řady členů 

(držitelů ZII-III), kteří nejsou ochotni  přiložit ruku k dílu. Ptám se, proč si někteří 

z nich za finanční podpory naší MS opatřují ZIII a pak to nejsou schopni organizaci 

vrátit? Asi není úplně férové se strany Martina Kopačky, Zity Šuttové a dalších využít 

organizaci a pak sloužit jako plavčík za úplatu na krumlovském bazéně. Naopak bych chtěl 

zde vyzdvihnout  J. Koloucha, J. Veldu, Ivu Shýbalovou, N. Ščerbovou, P. Vysušila, J. 

Šimka, K. Adlerovou,  F. Pytla, J. Tůmu, J. Dvořáka a další. 

 

Rozvijí se mezinárodní spolupráce s VZS Rakouska na všech úrovních (mládež, 

kurzy, výcvik atd.) a usilujeme o navázání spolupráce s německou VZS (DLRG). Úspěšně 



se nám daří naplňovat aktivity projektu ERDF „Společné aktivity VZS ČČK a H. 

Rakouska. V rámci tohoto projektu jsme rozběhli celou řadu aktivit jako soustředění 

mládeže, mezinárodní sportovní soutěže, semináře, výcvik atd. V některých milnících jako 

společné služby, organizace Akčních dnů, kurzů pro jiné subjekty a sportovních akcí jsme 

již  na konci celkového projekčního období (konec projektu červen 2013) a splnili 

stanovený počet aktivit.  Výborně jsme byli hodnoceni v září loňského roku, kde jsme 

představili  projekt Společné aktivity VZS  ke Dni evropské spolupráce. Poděkování patří 

zejména Jitce Fatkové za překladatelskou činnost a Mirce Zemanové za vedení účetnictví.  

 

Úspěšně jsme zorganizovali plaveckou školu pro ZŠ Frymburk a kromě plaveckých 

dovedností jsme zde žáky učili i vodní záchranu.  

 

Podílíme se na vývoji ledových saní pro záchranu z ledu.  

 

Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti v organizování a účasti 

v plaveckých, záchranářských a ploutvových soutěžích (MMČR v záchranném sportu, 

Krumlovský hastrman, Zlatý rak, Soběslav, MPZ, MČR v dálkovém plavání 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, kurz vodní záchrany pro veřejnost, HZS JK, dobrovolné hasiče, 

studenty JČU ZSF, SŠ, ZŠ atd.)  

Příkladně pracujeme s mládeží z hlediska sportovní a branné přípravy, 

smysluplného trávení volného času, prevence proti užívání drog a kriminalitě.  

Námi organizovaných nebo spoluorganizovaných aktivit se účastnilo více než 6 tisíc 

osob (viz. vyhodnocení). 

 

Činností oddílu mládeže vychováváme budoucí záchranáře a občany připravené 

pomoci v nouzi. Mládež dosahuje výborných sportovních úspěchů, vzorně reprezentuje 

město a kraj na akcích mezinárodních a celostátních. Obhájili jsme titul MČR družstev a 

jednotlivců dorostu v záchranářském sportu a také získali titul MČR v plážových a 

mořských disciplínách (N. Berounská, A. Berounský, J. Kodým, K. Lukšová.). Dále tito 

jmenovaní reprezentovali Česko na MEJ v záchranném sportu ve Švédsku. Aleš 

Berounský získal stříbrnou medaili a další účastníci soutěže Natálie Berounská  a Jan 

Kodým obsadili  slušné 5., respektive 7. místo. Nejen jim, ale i  trenérům J. Berounskému 

a  M. Kodýmovi,  K. Adlerové patří poděkování. Novou energii a inspiraci přinesl 

Michal  Kučera.  

  Mám však pocit, že v protikladu k těmto úspěchům chybí u závodníků z řad 

mládeže hrdost na příslušnost k vodní záchranné službě a zájem a ochota podílet se na 

činnosti VZS. Příkladem toho také může být nezaplacení členských příspěvků na rok 

2013 K. Lukšové a D. Květoně (dle stanov VZS nejsou od 1.1. 2013 členové MS). Co  

dále nepřispívá ke koncepčnímu rozvoji tréninku? Jsou to časté absence, jistě zdůvodněné, 

trenérky P. Vincenzové a nepravidelnost docházek dalších trenérů. Chybí zde především 

koordinace tréninkových jednotek a přítomnost trenérů. Chtěl bych zdůraznit, že nás 

podpora a příprava mládeže stojí obrovské finanční a fyzické úsilí a díky tomu dosahujeme 

výborných výsledků. Nicméně i zde je co zlepšovat. Doufám, že se nám konečně podařilo 

najít  perspektivního trenéra v osobě Michala Kučery. Rovněž doufám, že změníme systém 

přípravy. Dále jistě budeme pokračovat ve změně  rozdělování finanční podpory tréninkové 

a závodní činnosti na základě dosažených výsledků a také ve vztahu k finančním 

prostředkům, které jsou k dispozici. 



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, ČSOB a.s., Ministerstva obrany 

ČR a města Český Krumlov. Škoda jen, že zapojování do projektů a získávání financí 

zůstává je na mé osobě. 

 

Podílíme se na výcviku záchranářských psů ve vodních pracích, vyhledávání 

utonulých osob a ojedinělém projektu výcviku záchranářských psů pro záchranu osob na 

zamrzlé hladině. Spolupráci s Jihočeskou kynologickou záchrannou brigádou vnímám  

v této oblasti jako prioritní.  

 

 Za podpory hejtmana JK a ředitele NP a CHKO Šumava se nám na Kyselově 

podařilo vytvořit zázemí pro naši VZS. Zde je záměrem v rámci projektu ERDF vybudovat 

detašované pracoviště VZS, přístaviště v nouzi, dočasné přístřeší a drobné občerstvení. 

Místo v současné době slouží jako skladovací a garážový prostor. Zde nás čeká ještě mnoho 

práce.     

 

Zlepšilo se plnění brigádnických hodin a zapojení do aktivit VZS. Přesto se část 

členů zúčastňuje jen akcí pro vlastní prospěch nebo vůbec. Usnesení VH a plnění 

členských povinností je pro některé členy jen formalitou. S některými z nich jsme se 

rozloučili.  

 

Důležitým faktorem zviditelnění naší činnosti je prezentace MS a to všemi dostupnými 

prostředky. Dobře funguje web zásluhou J. Berounského, který slouží jako zajímavá a 

informacemi nabytá výkladní skříň naší činnosti. Pozitivní je i to, že se zlepšila jejich 

návštěvnost  našimi členy a využívání ve prospěch informovanosti.  Nástěnka na bazéně 

aktuální bohužel není. Podařilo se nám zpracovat prezentační DVD „Společných aktivit 

VZS ČČK a VZS R“ díky Janu Wimmerovi. Poděkování si zaslouží také Adéla Černá  za 

vytváření grafických návrhů různých pozvánek, certifikátů, foto-prezentací a také za 

označení místností a tabulí na nové základně v Dolní Vltavici.  

 

Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně Lipenské vodní 

záchranné služby jakožto sesterskou organizací.   

 

Získávání financí je také zásadní otázkou pro naší činnost. Tradiční podpoře se naše 

MS těší ze strany Jihočeského kraje, města Český Krumlov, obce Černá v Pošumaví, 

městyse Frymburk, MO ČR, partnerů (ČEZ, Moldvin, Linde, hotel Relax, ZPMV, E-

ON a další). Zapojujeme se do projektů úrovně od ministerstva až po obce. Pro získání 

finanční podpory účasti na MEJ se pak podílí J. Berounský (pro účast Natálky a  Aleše)a 

rodiče K. Lukšové (pro účast Kristýnky). Jen je škoda, že do zpracování projektů a zasílání 

různých žádostí se bohužel zapojuje jen osoba předsedy.  

Další finance se nám daří získávat vedlejší činností, mězi něž patří organizování 

zdravotních kurzů a záchranářského minima (Linde, E-ON, zde patří poděkování J. 

Kolouchovi), kurzů, teambuildingů a dalších.  

V letošním roce se nám snad podaří naplno rozběhnout občerstvení v Kyselově a 

půjčovnu kajaků. I zde je před námi mnoho práce především v oblasti  prezentace.  

 

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

naši věc ve prospěch záchrany lidských životů, popřát nám všem ještě lepší podmínky 



pro naši službu, optimismus, vynikající partu a kolektiv. Buďme hrdí na výsledky naší 

činnosti a chraňme si to, co jsme již vybudovali.  
 

 

Děkuji za pozornost  

předseda Ing. Milan Bukáček 
 
 


