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Valná hromada VZS  ČČK Č. Krumlov ze dne 12. 3. 2016

Výroční zpráva o činnosti VZS ČČK Český Krumlov za rok 2015

Jako každý rok, mám tu čest a povinnost zpracovat a přednést výroční zprávu o činnosti 
VZS Č. Krumlov za rok 2015. Jsem potěšen a naplněn, že zde mohu hodnotit uplynulý rok 
jako vydařený se splněním vytýčených cílů a úkolů a to především díky 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. Již po několik let tradičně patříme k těm 
nejpočetnějším, nejaktivnějších, nejlépe organizovaným a vybaveným skupinám VZS v ČR. 
Viditelnou aktivní činností je posilován význam VZS v regionu i na mezinárodní úrovni, 
především v Rakousku a také Polsku. Přispíváme zásadní měrou k posílení infrastruktury 
cestovního ruchu v regionu z hlediska bezpečnosti a prevence. 

K členské základně. 
V současnosti máme registrovaných celkem 91 (+1 čekatel) členů z toho 45 z řad 

mládeže do 17 let. Velkou ztrátou je pro nás Saša Jegorov, se kterým jsme se rozloučili při 
smutečním obřadu v únoru tohoto roku. Nejen jako zakladatel VZS, ale výjimečný a 
všestranný člověk zůstane v našich srdcích navždy. 

Na druhé straně nás těší populační exploze našich členů.

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku a usnesením Městského soudu v Praze 
jsme přijali nový název Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov p.s.

Příslibem pro zlepšení materiálové, finanční a zákonné podpory vodní záchranné služby 
může být vznik Vodní záchranné služby ČR, jako ústavu, který vznikl z iniciativy prezídia VZS 
ČČK. Nyní záleží, zda se podaří od MV ČR získat pro jeho činnost pravidelně ze státního 
rozpočtu finanční dotace.

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 D.
Vltavici, a to i v zimních měsících na ledové dráze, kde již několik let úspěšně působíme ve 
prospěch záchrany lidských životů. Potěšitelné je, že se snižuje počet zásahů směřovaných 



k ohroženým osobám, což můžeme přičíst i preventivním akcím organizovaným pro 
veřejnost a využívání médií k prezentaci krizových situací. 

Celkem bylo v roce 2015 provedeno 120 záchranných akcí a ošetření, z toho 13 se 
týkalo záchrany osob v přímém ohrožení života. Děkuji všem těm, kteří se v rámci svého 
volna a bez nároku na honorář podíleli na zabezpečování služeb.

Jako nejlepšího záchranáře pro rok 2015 vyhlašuji na návrh představenstva pro uctění 
jeho  památky    Sašu Jegorova. 

Odborně a materiálově připravené služby jsou předpokladem včasných a úspěšných 
zásahů za každých povětrnostních podmínek. Jako zásadní však vidím u členů získání VMP
(bez omezení výkonu), získání minimálně kvalifikace "Záchranářské minimum", výcvik 
služeb v perfektním ovládání člunů, záchranných prostředků a znalosti poskytování první 
pomoci. Velké nebezpečí pro služby představují objekty pod vodou, a jiné překážky. 
Znalost prostředí a jejich lokace je u všech sloužících nutná a musíme tomu přizpůsobit i
výcvik. Zásadním problémem však zůstává spojení. Již před třemi roky jsme požádali o 
systém Pegas Matra, ale neskutečně neschopný aparát úředníků a byrokracie je brzdou 
tohoto procesu. Ale díky úsilí především Jana Wimmera jsme hodně blízko a získat 2 
soupravy se snad podaří již příští měsíc.

Zlepšilo se vyplňování zásahových listů a odeslání na centrální evidenci VZS což je pro
legitimnost zásahů zásadní. 

Každoročně výrazně investujeme do oblečení, 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. Museli jsme investovat do opravy poškozené
čtyřkolky (90. 000,-), opravy vichřicí poškozené násypky (140.000,-), schodů a staré podlahy 
plovoucího mola (80.000,-) a tradičně do neustálé opravy poškozených manžet suchých 
obleků. Dále jsme pořídili ochranu střechy proti ptákům a půdu proti kunám.

Podařilo se nám připravit podmínky pro nákup pozemku, jako základní předpoklad 
pro vybudování loděnice a konferenční místnosti.  

Na letošní rok plánujeme vymalování, natření dřevěných částí základny a přípravné a 
projektové práce pro vybudování loděnice a konferenční místnosti, kuchyně a 
skladovacích prostorů.  

Až na výjimky se podařilo udržování pořádku na základně, především pak v přízemí. 
Ekonomika provozu budovy, povlékání postelí, omezení přestěhovávaní nábytku a šetrnost 
k materiálu není u všech samozřejmostí. Je zajímavé, jak rozdílný přístup mají služby např. 
ve spotřebě vody. Ne u všech se daří dodržovat ubytovací řád zejména ve vztahu k 
ubytování známých.  

Zásadní je také přebírání materiálu dle inventáře a také pořádek na základně a 
úplnost materiálu. Zde bych chtěl vyzdvihnout Věru Kolouchovou. 



Nepostradatelnou osobou pro přípravu a údržbu člunů a dalšího materiálu je Zdeněk
Šebesta, a pro zlepšení spojení a technických vymožeností Honza Wimmer. Za vyřešení 
problémů a vylepšení žlutého člunu je skvěle odvedená práce Libora Jirsy. Všem moc 
děkuji. 

Dále bych chtěl poděkovat všem sloužícím členům za obětavý a profesionální výkon
služeb především v letních měsících. 

Poděkování také patří stážistům – studentům JČU ZSF obor záchranář, kteří se přímo a 
s velkou aktivitou zapojili do služeb v letních měsících. Službám pak za organizaci jejich 
výcviku a vzdělání. 

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. Hlavní problém v tomto vidím v nedostatečné kvalitě komunikačních pojítek se 
složkami IZS (hluk, prostory nepokryté signálem). Zde jde o výše popsaný problém pořízení 
systému Matra – Pegas.

V průběhu roku byl částečně obměněn Záchranný tým. Členové záchranného týmu byli 
vybaveni základním osobním materiálem (vesta, přilba, karabiny, HP atd.). Dle mého 
názoru chybí koncepce výcviku a již několik období směrnice činnosti při nasazení ZT.
Myslím, že to je věc především velitele ZT. Záchranný tým byl několikrát nasazen především 
přes  112 do "ostré záchrany" na Lipně, kdy jsme využili "domorodce" Adélu Černou, Petra 
Kondýska a Petra Urbana.  V několika případech jsme nasadili i potápěčský tým. 100% 
úspěšnost v nalezení utonulých součástek a materiálu, a to i snubní prstýnek, prokázal 
Tomáš Dvořák. ZT se také zúčastnil cvičení IZS "Hořící parník" a cvičení záchranných týmů 
v Rakousku na řece Traun.

Investujeme a budeme investovat do výcviku a připravenosti našich členů, kdy budeme 
podporovat ty, kteří  již  pracují ve prospěch organizace. Z hlediska počtu získaných či 
obhájených kvalifikací potřebných pro činnost VZS si na tom stojíme velice dobře. Jde 
především o držitele ZIII až ZI a ZVV a další. Ve výcviku se musíme věnovat neustále 
zdokonalování včetně zdravotní přípravy a ovládání člunů a dalšího technického vybavení. 

Pokračuje také v tzv. udržitelnosti projekt ERDF „Společné aktivity VZS ČČK a
Rakouska“. Dále se rozvíjí mezinárodní spolupráce s VZS Rakouska ve všech oblastech:
služby, mládež, kurzy, výcvik, soutěže, atd. Projekt je vysoce hodnocen na všech úrovních 
a jeho úspěšné zvládnutí napomohlo skupině získat prestiž a také podmínky pro výkon 
služby. Jitce Fatkové za překladatelskou činnost a také patří díky za pomoc s  koordinací
rakouských partnerů. 

Situace v prostoru Kyselov je stále nejasná i přes značné úsilí a podporu hejtmana, 
starostů obcí, složek IZS, regionální vlády H. Rakouska a Rakouských vodních záchranářů. 
Výsledek nepřineslo ani jednání s ministrem Životního prostředí. Nicméně však postup ze 
strany NP a MŽP a upřednostňování nesmyslných tvrzení před životy lidí není standardní 
a korektní. Přesto jsme koncem roku zahájili postupný útlum fungování stanoviště. V 
dalším postupu budeme pokračovat až na základě dalších jednání. 



Aktivně jsme se také zapojili do sportovní činnosti v organizování a účasti 
v plaveckých, záchranářských a ploutvových soutěžích (Krumlovský hastrman, M. závod v 
DP, 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 
(seminář záchrany z ledu, kurz vodní záchrany pro dobrovolné hasiče, studenty JČU ZSF
atd.). 

Podílíme se na vývoji prostředků pro záchranu z ledu a preventivních opatřeních na 
ledové dráze Lipno.

Příkladně pracujeme s mládeží z hlediska sportovní a branné přípravy, smysluplného 
trávení volného času, protidrogové prevenci a kriminalitě. Stačí jen zmínit významné akce 
- Den otevřených dveří letiště, DD Český Krumlov, DD Boletice, Lipno dětem atd.

V rámci námi organizovaných anebo spoluorganizovaných aktivit se těchto zúčastnilo 
přes 8 tisíc osob (viz. vyhodnocení).

Co se týče činnosti oddílu mládeže. Jedna z důležitých aktivit naší organizace, kdy 
hlavním cílem je zapojit mládež do smysluplné činnosti a vychovávat z nich budoucí 
záchranáře a občany připravené pomoci v nouzi. Obrovský zájem rodičů zapojit své děti 
převyšují kapacitní možnosti především bazénu a také počet trenérů. Podařilo se 
stabilizovat počet zapojených trenérů. Poděkování zde patří za celoroční práci Daně 
Hopfingerové, a Lence Krbcové. Od října vítáme také zapojení do bazénových tréninků  
Pavla Pípala a Adély Černé.   

Posledně jmenovaná se také zasloužila o zpracování koncepce přípravy v tzv. 
měsíčních soustředěních mládeže, kde jde především o výchovu a přípravu na 
záchranářskou praxi v terénu. Úspěšné zvládnutí letního soustředění a zapojení mladých 
členů Pavla Štěcha a Miroslava Maříka je příslibem pokračování i v budoucnosti. 

Mládež dosahuje výborných sportovních úspěchů, vzorně reprezentuje město a kraj 
na akcích mezinárodních a celostátních. Z těch nejvýznamnějších uvádím. V kategorii žen 
získala Natálie Berounská 1. místo v nominačních závodech na ME, stejné místo pak získali 
v soutěži dvojic mužů Pavel Moravčík a František Dvořák   a v soutěži  dvojic žen Magdaléna 
Krbcová a Natálie Berounská. Poděkování za přípravu repre družstva patří systematické 
trenérské práci M. Kodýmovi. 

  Chtěl bych zde také vyzdvihnout dobrovolné zapojení do záchranářské činnosti našich 
mládežníků Václava Oldřicha, Petry Smetanové a sourozenců Krbcových.

.   
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, Ministerstva obrany ČR a města Český 
Krumlov.  Příslibem do dalších let může být zapojení do zpracování těchto a podobných 
projektů Evy Tůmové. 

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 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. Velice důležité vnímám naše výstupy na seminářích, konferencích, 
tiskových konferencích, televizi a rozhlasu i např. výstavě lodí v Praze (L. Jirsa) atd.  

Dobře funguje web a meteor stanice zásluhou J. Berounského a Jan Wimmera.
Webové stránky pak slouží jako zajímavá a informacemi nabitá výkladní skříň naší činnosti. 
Pozitivní je i to, že se zlepšila jejich návštěvnost našimi členy a využívání ve prospěch 
informovanosti. Díky Daně Hopfingerová je pravidelně aktualizovaná nástěnka ve 
vestibulu bazénu. Poděkování zaslouží také Adéla Černá za vytváření grafických návrhů
různých pozvánek, certifikátů a foto prezentací. 

Významná je také spolupráce s partnerskými organizacemi včetně Lipenské vodní 
záchranné služby, jako sesterskou organizací.  

Získávání financí a materiálové podpory je také zásadní otázkou pro naši činnost. 
Tradiční podpory se náš spolek těší ze strany Jihočeského kraje, města Český Krumlov, 
obce Černá v Pošumaví, Kámen–písek s.r.o., Povodí Vltavy s.p., MO ČR, partnerů E-ON, 
Linde, Mudr. Kouba, hotel Relax a ZPMV a dalších). 

Zvláštní poděkování patří Drahomíře Zemanové za obětavou a profesionální činnost, 
jako ekonomce a účetní naší organizace. 

Další finance se nám daří získávat vedlejší činností, jako je organizování zdravotních 
kurzů (Linde, E-ON atd. zde poděkování J. Kolouchovi a A. Černé), záchranářského minima 
a teambuildingů poděkování Evě Tůmové, Lence Krbcové, Petrovi Horváthovi a dalším. 

Skvělé zázemí na Kyselově nám pomohlo vytvořit podmínky pro realizaci především 
kurzů a provozovat ubytování a občerstvení. Nesmíme také opomenout provozování 
půjčovny kajaků. I zde je před námi mnoho práce především v oblasti propagace.

Závěrem bych chtěl všem členům poděkovat za obětavost, úsilí a také nasazení pro 
naši věc ve prospěch záchrany lidských životů a popřát všem ještě lepší podmínky pro 
naši službu, optimismus, dobrou a spolupracující partu. 

Chraňme si výsledky naší práce a přátelské vztahy. 

Děkuji za pozornost   
předseda Ing. Milan Bukáček




