
TISKOVÁ ZPRÁVA: Krumlovský Hastrman: plavecký 
závod se na Vltavě konal již pošesté

Téměř 40 plavců se tuto sobotu rozhodlo změřit síly s řekou 
Vltavou i se sebou navzájem. Neodradila je ani dvanáctistupňová 
teplota vody. V Českém Krumlově se totiž posledního dubnového 
dne konal šestý ročník mezinárodního závodu v ploutvovém 
plavání „Krumlovský Hastrman“. Tradiční akci organizovali 
českokrumlovští vodní záchranáři a účastnili se jí také plavci
z dalších koutů Česka či partneři z Horního Rakouska.

Předseda VZS Český Krumlov Milan Bukáček neskrýval nadšení z toho, že v závodu letos 
ukázali kuráž hlavně mládežníci. Přitom závod je již tradičně otevřen všem věkovým 
skupinám – nejmladšímu plavci bylo 13 let, nejstaršímu 57. 

Nejrychleji doplaval Filip Toul. Závod o pohár starosty Českého Krumlova si vždy užívá –
zvítězil již počtvrté. Hned za ním se umístilo sourozenecké duo záchranářských talentů Aleše 
a Natálie Berounských. Oba se dlouhodobě připravují na záchranářské mistrovství Evropy a 
letos dokazují, že jsou ve skvělé formě. O víkendu se všem voda brázdila obzvlášť dobře: 
průtok Vltavy se kvůli závodu navýšil na 17 metrů za sekundu. Hodnoty posledního týdne se 
přitom pohybovaly na osmi kubících za sekundu.

Pěkné víkendové počasí nevyhovovalo jenom účastníkům závodu. Akce se totiž účastnilo 
přes dva tisíce lidí. Součástí závodů byl také festival „Kouzelný Krumlov“pořádaný 
v pivovarských zahradách, kde vodní záchranáři připravili v doprovodném programu ukázky 
výcviku, včetně záchranářských psů, rafting, zorbing, a možnost si vyzkoušet poskytování 1. 
pomoci, desatero bezpečného pobytu u vody, záchranářský materiál atd.. Z odpoledního
programu se mohly radovat hlavně děti. Byl složený z her, soutěží, stavění májky a pečení 
buřtů. Návštěvníci mohli vidět i vystoupení folklórního souboru Růže Český Krumlov a 
krumlovských kapel Lakomá Barka, El Tenore a Kyanid. V rámci programu došlo i na 
oficiální vyhlášení vítězů závodů a starosta tak mohla Filipu Toulovi opět předat putovní 
pohár. Také vodní záchranáři z Rakouska si odvezli ocenění z rukou Krumlovského 
hastrmana v podobě jeho zmenšeniny vyrobené dětmi z krumlovského DDM. Den plný akce 
završil lampiónový průvod.

Tento závod podpořili níže uvedení partneři, jimž patří zvláště poděkování: 

Pořádáno za finanční podpory:

Programů Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 -2013;

města Český Krumlov a MO ČR pro podporu sportu



město Český Krumlov Pro-sport ČK o.p.s.

ZŠ Linecká Č. Krumlov Jihočeská záchranná brigáda kynologů

Ministerstvo obrany ČR Krčma Šatlava

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra INGETOUR – půjčovna kánoí a raftů

Všeobecná zdravotní pojišťovna Autopoly Č. Krumlov

HOTEL GOLD Český Krumlov Voroplavba Český Krumlov s.r.o.

Dům dětí a mládeže Č. Krumlov Moldvin.cz

Cestovní agentura VLTAVA Restaurace Maštal Č.K.

FONTEA a.s. pivovar Eggenberg

DELPHIN SUB CZ s.r.o.
RAFTING-KRUMLOV

KATAMARÁNY HŮRKA

Kitesport s.r.o.  www.alzarent.cz,


