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Výroční zpráva Lipenské vodní záchranné služby za rok 2016 
 

LVZS o.p.s. v roce 2016, stejně jako v letech předcházejících, dostála svého poslání 
prostřednictvím plnění úkolů, jež byly stanoveny plánem činnosti na kalendářní rok. LVZS  
poskytovala veřejně prospěšné služby v oblasti vodní záchranné služby, pořádala odborné 
kurzy, školení a jiné vzdělávacích aktivity se zaměřením na poskytování první pomoci. 
Organizovala sportovní a branné  aktivity se zaměřením  
na mládež a širokou veřejnost, s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů  
a kriminality, na zdravý způsob života a dobrovolnické činnosti. Podílela se také na 
zabezpečení nejvýznamnější sportovní a společenské akce v Jihočeském kraji  Olymp 
parku Rio - Lipno 2016.  
 LVZS se také vstoupila, jako jeden ze zakládajících členů do Turistického spolku 
Lipenska.  

 
Plnit úkoly se dlouhodobě daří díky aktivnímu zapojení členů představenstva a zároveň díky 
výtečné spolupráci s VZS ČČK, Turistickým  spolkem Lipenska a se starosty lipenských obcí.  

 
Přehled akcí, vč. informace o počtu zúčastněných osob (viz příloha) 

K nejvýznamnějším aktivitám, které byly realizovány prostřednictvím  LVZS o.p.s., již 
tradičně patří: 

- Mezinárodní závod v dálkovém plavání, kolo Českého poháru (spolupráce na 
organizaci) 

- Seminář záchrany z ledu (akce národního významu)  
- Kurzy záchranářského minima, Kurzy první pomoci, Kurzy vodní záchrany a Kurzy 

činnosti v krizových situacích 
- ukázkové a zábavné aktivity pro děti a mládež "Lipno dětem" a při příležitosti DD 

branné aktivity atd. 
 

V souladu s plánem činnosti byla úspěšně realizována plavecká škola pro ZŠ a MŠ Frymburk 
v aquaparku Wellness Hotelu Frymburk, kterou absolvovalo 86 dětí.   
 
Významně bylo také vnímáno zabezpečení zdravotního a záchranného dozoru při sportovních 
akcích, jako např. významné sportovní a společenské Olymp parku aktivitě Rio - Lipno,  
soustředění německé kanoistické reprezentace na vodáckém kanále Vrbné a také při 
významné sportovní akci konané v rámci Evropského poháru vodáckých maratonů 
"Krumlovský vodácký maraton". Celkově bylo při těchto akcích realizováno 66 zásahů a 
zdravotního ošetření.  

 
Hospodářský výsledek za rok 2016 - viz. samostatná příloha  
 
Hospodářský výsledek za rok 2015 skončil v plusu.  
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 Na základě uzavřené smlouvy o daru byly od následujících subjektů získány 
částky:  

Kupen  35.000 Kč 
 

Doplňující informace finančního charakteru: 
- odměny pro lektory a instruktory aktivit byly vypláceny na základě DPP, 
- funkce ředitele LVZS je vykonávána bez finančního honoráře. 

 
Závěrem lze konstatovat, že stanovené cíle a úkoly byly splněny v souladu se 
Zakladatelskou smlouvou a schváleným plánem činnosti.   
 
 
   v Č. Krumlově 10. března 2017                Ing. Milan Bukáček  


