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Výroční zpráva Lipenské vodní záchranné služby za rok 2015 
 

LVZS o.p.s. v roce 2015, 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.  

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

 
K zabezpečení poslání a aktivit LVZS o.p.s. byl využit: 
 

Projekt s názvem PŘIPRAVEN K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ. Na jeho 
realizaci poskytlo MO ČR neinvestiční dotaci z dotačního programu – Příprava občanů 
k obraně státu. Celkový rozpočet projektu činil 151 500 Kč, dotace pak byla přidělena ve 
výši 100 000 Kč. Na MO již byla předána závěrečná zpráva, finančním odborem MO byla 
provedena kontrola, která konstatovala, že realizace projektu proběhla bez závad. 

Stručné vyhodnocení projektu: 
- Podařilo se naplnit obsahové cíle projektu a zároveň se povedlo výrazně překročit 

počet jednotlivých plánovaných akcí i aktivních účastníků. Cílem projektu bylo vštěpit 
cílovým skupinám do povědomí informace o povinnostech a nutnosti získávat  
a upevňovat návyky pro případ krizových situací a obrany vlasti.  Cílové skupiny byly 
zapojeny do programů k získání speciálních dovedností týkajících se branných prvků, 
poskytnutí vodní záchrany a první pomoci a činnosti v krizových situacích. Formou 
tradičních branných, vodních a jiných aktivit se podařilo zvýšit jejich fyzickou  
a psychickou odolnost. Pod odborným dohledem získaly a upevnily správné praktické 
návyky při jejich provádění jako nutný předpoklad dalšího šíření mezi populaci. 

- Smyslem projektu bylo také preventivně působit s cílem eliminace sociálně 
patologických jevů a kriminality, napomoci řešit negativní statistiky v počtu 
ohrožených a utonulých osob. 

- Svým zaměřením přispěl projekt ke zvýšení branné připravenosti mládeže  
a obyvatelstva, k propagaci AČR a MO ČR, dobrovolné záchranářské činnosti, 
schopnosti a ochotě pomoci člověku v nouzi a v krizových situacích. V konečném 
důsledku pak projekt dlouhodobě přispěl k bezpečnosti obyvatel a návštěvníků regionu 
a k propagaci MO ČR. 

- Zvolené cílové skupiny byly aktivně zapojeny do jednotlivých programů pod odborným 
dozorem zkušených instruktorů.    

- Do projektu bylo aktivně zapojeno ve 24 samostatných aktivitách přes 7 tisíc 
účastníků.  
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- Projekt je pozitivně vnímán odbornou a širokou veřejností.  Z hlediska kontinuity a 
koncepčnosti naplňování cílů projektu je žádoucí jeho realizace i v budoucnosti. 

 
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 80 dětí.   
 
Významně bylo také vnímáno zabezpečení zdravotního a záchranného dozoru při sportovních 
akcích, jako např. při 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 57 
zásahů a zdravotního ošetření.  

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

částky:  
Kupen  15.000 Kč 
Wolfi Vok  5.000 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 2016                Ing. Milan Bukáček  


