Zápis
Ze schůzky krajských náčelníků HZS ČSJ dne 2.12.2018 v Praze.
Program: 1. Zahájení
2. Informace o stavu databáze členů HZS a stavu zadávání aktivity záchranářů
3. Zprávy z krajů
4. Informace o návrhu rozpočtu HZS ČSJ na rok 2019
5. Volba nového předsedy komise HZS ČSJ ( náčelníka HZS ČSJ ).
6. Diskuze
7. Závěr.
K bodu 1. Zahájení provedl K. Švec a konstatoval, že se dostavili všichni krajští náčelníci HZS ČSJ nebo
jejich zástupci.
K bodu 2. R. Vašík seznámil přítomné se stavem členské základny a s neuspokojivým stavem zadávání
aktivity záchranářů. K tomu se rozvinula diskuze, někteří požadují, aby aktivitu zadávala obsluha PC
na závodech, která posílá na web ČSJ výsledky, někteří chtějí zachovat stávající stav, kdy aktivitu
zadává vedoucí záchranného systému závodu. Bylo dohodnuto že HZS ČSJ vznese požadavek na
doplnění systému RaceControl o zadávání aktivity členů HZS ČSJ na závodech. Dále HZS ČSJ požádá KR
ČSJ, aby rozhodčí ČSJ na závodech aktivitu členů HZS ČSJ do sytému RaceControl zadávali dle
vyplněných formulářů F23 a odesílali takto zadanou aktivitu společně s výsledky závodu a aktivitou
rozhodčích ČSJ na web ČSJ. Dále komise HZS ČSJ ukládá krajským náčelníkům HZS ČSJ, aby průběžně
kontrolovali zadávání aktivity na webu ČSJ ve svých krajích a urgovali případné nezadání aktivity u
jednotlivých pořadatelů nebo rozhodčích. HZS ČSJ vznese požadavek na web ČSJ, aby byla ikona
aktivity HZS ČSJ upravena tak, aby nebyla zaměnitelná s ikonou aktivity rozhodčích ve výsledcích na
webu ČSJ. Dále bylo dohodnuto, že se v r. 2019 opět uskuteční školení záchranářů a to v kraji 16+17 (
v Duchcově ) a dle potřeby i v dalším kraji.
K bodu 3. Náčelníci chválí výbavu pro záchranáře, kterou získali z prostředků ČSJ a vyjadřují VV ČSJ
poděkování. Ukazuje se, že HZS funguje v daných podmínkách dobře a ke spokojenosti závodníků i
když na některých vodách se vyskytují problémy, převážně způsobené vnějšími podmínkami, jako je
neukázněnost v provozu rekreačních člunů na Vltavě, Orlíku a Slapech, obtížné jednání s orgány SPS
a Ochrany přírody a pod. Obecně by bylo potřeba několik větších motorových člunů, někteří
záchranáři používají menší čluny, ze kterých se záchrana poskytuje problematicky. Komise HZS ČSJ
bere na vědomí, že novým krajským náčelníkem HZS ČSJ pro KSJ 16+17 je Jiří Petr (r.n. 1959). Dále
byla diskutována potřeba webu či informačního systému na stávajícím webu ČSJ, kde by byly
dosažitelné informace pro záchranáře ČSJ o povinné výbavě motorových člunů, aktuální předpisy
k plavbě, praktické informace, co dělat, když…, atd. Bylo konstatováno, že v součané době není
v silách komise HSZ ČSJ tyto materiály pro publikování připravit. O potřebách bude možno dále
diskutovat na následujících jednáních komise HZS ČSJ.
K bodu 4. Byla podána informace o návrhu rozpočtu HZS ČSJ na rok 2019 ve výši cca 170 000,- Kč.
Tato částka je součástí rozpočtu ČSJ, který bude schvalován na Valné hromadě ČSJ 30. 3. 2019.
K bodu 5. Dosavadní náčelník K. Švec odstupuje z této funkce. Komise HZS ČSJ jednohlasně
doporučuje Výkonnému výboru ČSJ do funkce náčelníka HZS ČSJ jmenovat Martina Kršňáka,

dosavadního krajského náčelníka krajů 16+17. Komise HZS ČSJ ukládá Karlovi Švecovi, aby tento
návrh předložil na nejbližším prosincovém jednání VV ČSJ. Příslušná agenda bude elektronicky
předána následně po jmenování co nejdříve, fyzické věci postupně, nejpozději do Valné hromady ČSJ
2019.
K bodu 6. Byly vzneseny návrhy na vybavení záchranářů lepšími osobními záchrannými prostředky
(především samonafukovacími vestami) a dále nepromokavými kalhotami na člun, byla zdůrazněna
povinnost registrace motorových člunů na závodech a jmenování vedoucího záchranného systému
závodu – podle Soutěžního řádu, dále byla diskutována povinnost vybavení člunu dle ŘPB tak, jak je
to zakotveno v materiálech ke školení záchranářů.
K bodu 7. Závěrem poděkoval K. Švec všem za výbornou spolupráci a popřál novému náčelníkovi
hodně úspěchů v práci ve prospěch HZS ČSJ.
Zapsal K. Švec a R. Vašík
V Praze dne 2. 12. 2018

