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Výroční zpráva Lipenské vodní záchranné služby za rok 2019 
 

LVZS o.p.s. v roce 2019, 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.  
V roce 2019 bylo realizováno 21 samostatných aktivit s celkově  aktivně zúčastněných 
více jak 1600 osob především z řad mládeže. 
V rámci dotačního projektu Ministerstva obrany ČR - Podpora branně sportovních a 
technických aktivit obyvatelstva „Připraven k řešení krizových situací“ byla získána finanční 
podpora 58.000,- Kč.   
 
LVZS se jako člen  Turistického spolku Lipenska podílí na rozvoji turistického ruchu a 
společně v těsné spolupráci s VZS ČČK Český Krumlov především v zabezpečení 
bezpečnosti na vodě a v její bezprostřední blízkosti v tomto regionu. Spolupráci s VZS 
ČČK vidíme jako prioritní. Plnit úkoly se dlouhodobě daří díky aktivnímu zapojení členů 
představenstva a zároveň díky výtečné spolupráci s VZS ČČK.  

 
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) 

- Kurzy záchranářského minima, kurzy první pomoci, kurzy vodní záchrany a kurzy 
činnosti v krizových situacích, kurzy přežití atd. 

- Branné dny, ukázkové a zábavné aktivity pro děti a mládež "Lipno dětem" a při 
příležitosti DD branné aktivity atd. 
 

V 21 samostatných aktivitách se celkem zúčastnilo aktivně více jak 1600 osob především 
z řad mládeže.  
 
Významně bylo také vnímáno zabezpečení zdravotního a záchranného dozoru při sportovních 
akcích, jako např. významné sportovní  v rámci Evropského poháru vodáckých maratonů 
"Krumlovský vodácký maraton". Celkově bylo při těchto akcích realizováno 105 zásahů a 
zdravotního ošetření.  

 
Hospodářský výsledek za rok 2019 - viz. samostatná příloha  
 
Hospodářský výsledek za rok 2019 skončil v plusu.  
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 Na základě uzavřené smlouvy o daru byly od následujících subjektů získány 
částky 

o  5.000,- od Aluplast Kaplice 
 

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.dubna  2020                Ing. Milan Bukáček  


