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HISTORIE

Činnost vodních záchranářů na Lipenské přehradě se datuje od 
roku 1983, kdy místní skupinu založil MUDr. Alexandr Jegorov. Čle-
nové sloužili ve stanu bez základního hygienického zázemí, benzín 
do člunů si kupovali ze svého, vše zdarma v rámci dovolených. 
V roce 1996 si vlastními silami opravili starou „hasičárnu“ v podkro-
ví, dnes již určenou k demolici. Byla bez vody a hygienického záze-
mí – jako protiklad k miliardovým investicím v rámci turistického 
ruchu. Zlepšení podmínek nastalo díky Ing. Michalu Pavlíčkovi 
a českobudějovické firmě Edikt, která záchranářům od roku 2004 
zdarma poskytovala hygienické zázemí v hotelu Relax ještě před 
jeho rekonstrukcí, poté od roku 2006 v hostelu U Vodníka. Zde také 
bylo zřízeno Výcvikové centrum VZS ČČK, které zajišťovalo služby, 
kurzy, školení a také ubytování a pohostinství jako vedlejší činnost 
k získání financí pro výkon vodní záchranné služby. 

„Bez jejich podpory bychom těžko dokázali splnit své poslání. 
Za to jim patří velký dík,“ říká předseda MS VZS ČČK Ing. Milan 
Bukáček.

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ

Nejprve byly vztyčeny vlajky EU, obce černá v Pošumaví a Vodní 
záchranné služby ČČK i Rakouska. Následovaly projevy radního 
Jihočeského kraje Ing. Františka Štangla, prezidenta VZS Horního 
Rakouska Josefa Leichtfrieda, Georga Eckera, poslance zemského 
sněmu za oblast Horního Rakouska, prezidenta VZS ČČK Mgr. Da-
vida Smejkala a zakládajícího člena VZS na Lipně MUDr. Alexandra 
Jegorova. Doprovodný program moderoval předseda MS VZS ČČK 
Ing. Milan Bukáček.

Po přestřižení následovala prohlídka nové základny a přístaviště 
pro záchranná plavidla. V třípodlažní budově je v přízemí služebna 
s ošetřovnou, síň tradic (výstava pohárů a ocenění záchranářů), 
dílna, kancelář, skladovací a ubytovací prostory, hygienické zázemí 
s WC, kuchyňka a garáž pro zimní uskladnění záchranářské techni-
ky. V prvním patře se nacházejí učebna, skladovací prostory, tři lůž-
ka pro služby, hygienická místnost a WC. V podkroví je k dispozici 
ubytování s devíti lůžky pro účastníky školení a instruktory.

Poté mladí vodní záchranáři, připravující se na ME juniorů 
v Dánsku, předvedli ukázky několika způsobů záchrany (záchranný 
pás, surfový plovák). Slavnostně působil i seskok parašutistů z Dro-
pzone Jižní Čechy s vlajkami EU, VZS ČČK, VZS Rakouska a Edikt, 
startujících z letiště Freisant.

Dalším bodem programu byly ukázky záchranných akcí společ-
ných českých a rakouských hlídek s využitím záchranných člunů. 
Čtyřnozí záchranáři Jihočeské záchranné brigády předvedli záchra-
nu tonoucích a přitažení surfu v nouzi. V poslední době se množí 
napadení záchranářů, a tak byla na programu i ukázka sebeobrany 
MUSADO, neboť i vodní záchranář se musí umět bránit.

Po skončení pečlivě připraveného doprovodného programu 
následovaly občerstvení a diskotéka pro zvané, jako ocenění jejich 
podílu na dokončení nového objektu.

Záchranáři na Lipně 
mají novou základnu

V sobotu 20. srpna bylo v Dolní Vltavici slavnostně otevřeno Česko rakouské výcvikové centrum a základna Vodní 
záchranné služby ČČK místní skupiny Český Krumlov, která dozoruje na Lipenské přehradě vodní hladinu a provozuje další vzdělávací 
aktivity. Činnost centra by měla pomoci k zefektivnění a zlepšení výkonu vodní záchranné služby na obou stranách hranice a zvýšení 
bezpečnosti obyvatel a návštěvníků obou regionů u největší vodní plochy Jihočeského kraje.
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Technické údaje stavby
• Název: Česko – rakouské středisko a základna vodní záchranné 

služby.
• Položení základního kamene: 5. února 2011
• Slavnostní otevření: 20. srpna 2011
• Dodavatel stavby: Edikt, a. s., České Budějovice
• Dodavatel tepelného čerpadla: Stiebel Eltron
• Investiční náklady: 10 milionů Kč
• Dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj z programu územ-

ní spolupráce Rakousko–ČR 2007–2013 ve výši 80 %, Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR 10 % a 10 % příjemce

TISKOVÁ KONFERENCE

Tiskovou konferenci, kam byli pozváni zástupci rozhlasu a odbor-
ného tisku, vedl Ing. Milan Bukáček z místní skupiny VZS ČČK v Čes-
kém Krumlově, duchovní otec myšlenky realizace nové základny. 
Tiskové konference se zúčastnili František Štangl, Josef Leichtfried, 
Georg Ecker, Mgr. David Smejkal a MUDr. Alexandr Jegorov, dále 
Ing. Václav Sejk, člen představenstva firmy Edikt, a. s., a starostka 
obce Černá v Pošumaví Irena Pekárková.

Své dojmy shrnul Milan Bukáček hned na začátku: „Mám z toho 
opravdovou radost a je to výsledek několikaleté práce. Realizací 
této základny se mi splnil sen. Před léty, v roce 1993, kdy jsem 
vstoupil mezi vodní záchranáře, mě na jedné straně fascinovaly 
profesionální přístup, výkonnost a ochota záchranářů pomáhat 
v době své dovolené lidem v nouzi a na druhé straně finanční 
a materiálové podmínky hodné ‚banánové republiky‘. Stálo nás to 
a ještě bude stát mnoho úsilí a času. Konečně však máme důstojné 
prostředí pro výkon služby, organizaci kurzů a školení srovnatelné 
s rakouskými kolegy a ostatními státy EU.“

V dalším projevu přiblížil Ing. Bukáček jednotlivé pilíře projektu 
financovaného z EU, ocenil dodavatelskou firmu Edikt za velmi 
krátkou lhůtu výstavby a profesionální přístup, kdy se tato firma 
musela potýkat s nepříznivým počasím a dalšími nástrahami jako 
např. skalnatým podložím při hloubení základů.

Foto: autor a archiv provozovatele

Kontakt:
Vodní záchranná služba ČČK, MS Český Krumlov
U kasáren 111, 38101 Český Krumlov
Telefon: 380 717 995, 606 270 047
E-mail. bukacek@zachranari.com • www.zachranari.com

Výjezdní zasedání Prezidia VZS ČČK
Při této slavnostní události se uskutečnilo i výjezdní zasedání 
Prezídia VZS ČČK, jehož náplní bylo zejména vyhodnocení fun-
gování VZS na vodních plochách v letní sezóně.

Dále prezidium řešilo principy a činnosti nově vznikajících 
krajských záchranných odřadů, určených pro nasazení v přípa-
dě vzniku mimořádných událostí, např. jako jsou povodně. Tyto 
záchranné odřady by měly být složeny z perfektně vycvičených 
lidí, kteří budou schopni zasáhnout v těch nejnáročnějších pod-
mínkách. Pokračuje se ve velmi dobré spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem ČR.

Stále se pokračuje také v tvorbě vzdělávacího řádu, který by 
měl být již plně kompatibilní se standardy International Life-
saving Organization ILS, jíž je VZS členem. VZS má v současné 
době platné všechny akreditace ke kurzům plavčíků, ale nově 
i pro záchranáře na volné vodě.

Mimo to byla rámcově vyhodnocena letní sezóna 2011. Le-
tošní léto bylo pro aktivity u vody a ve vodě mimořádně nepříz-
nivé, cože se také projevilo v počtech zásahů VZS během letoš-
ního léta, kterých je mnohdy až o 40 % méně. Vodní záchranáři 
i přesto pomohli desítkám lidí ať již rychlou záchranou na vodní 
hladině, nebo např. úspěšnou resuscitací.

VZS pochopitelně řeší i systém budoucího financování této 
složky IZS. VZS je největší organizace svého druhu v ČR, která 
má jako jeden ze svých hlavních směrů záchranu osob na vod-
ních plochách a v jejich blízkosti.

Mgr. David Smejkal


