
TISKOVÁ ZPRÁVA: Na Lipně budou soutěžili nejlepší čeští dálkový plavci
Autor: Milan Bukáček

Nejlepší plavci ČR změřili své síly již  v VIII. ročníku mezinárodního závodu 
v dálkovém plavání, který byl součástí kola Českého poháru v dálkovém plavání. 
Do Dolní Vltavice se sjeli účastnici loňského Mistrovství světa v plavání v Číně, 

již někteří z nich obsadili bodovaná místa, dále pak účastnici světového poháru, kdy např. 
Silvie Rybářová obsadila  při letošním červnovém závodě na 36 km Capri – Neapol  3.místo. 
Dále se pak závodu zúčastnili  přemožitelé kanálu La Mance, další špičkový plavci především 
z ČR a také široká veřejnost, která tak měla možnost prověřit své plavecké dovednosti s těmi 
nejlepšími. V rámci přípravy na srpnové ME  ve Švédsku v záchranném sportu také dorazila 
část reprezentace Vodní záchranné služby ČČK. 

Vodní záchranáři ČČK a Rakouska ve spolupráci se společností Pro-Sport ČK připravili na 
sobotu 28.7. a neděli 29.7. 2012 v Dolní Vltavici již tradiční akci určenou pro registrované i 
neregistrované sportovce od dětských až po seniorské kategorie na vzdálenost od 500 m do 
10 km. V obou dnech se do vln Lipenského jezera ponořilo více jak 200 plavců z ČR a 
Rakouska. Z rukou starostky obce Černá v Pošumaví si převzal pohár nejúspěšnějšího plavce 
Rostislav Vítek (Kometa Brno), který dominoval především v nedělním závodě na 10 km. 
Pohár vodního záchranáře si  do Brna odvezla Silvie Rybářová (Kometa Brno), jako 
neúspěšnější žena v závodech na 5 a 10 km. Pohár prezidenta Vodní záchranné služby 
Horního Rakouska, jako nejúspěšnější muž nad 40 let,   získal Michal Mrůzek (TJ Krnov). 
Potěšily také výborné výkony v žákovských a v juniorských kategoriích, především pak 
Matěje Kozubka (Bohemia Praha). Ti nejlepší obdrželi hodnotné ceny včetně voucherů 
k pobytu pro 2 osoby v hotelu Frymburk, Relax a Racek. 
V  sobotním odpoledním doprovodném programu bylo možné si aktivně vyzkoušet jízdu na 
katamaranu, seakajaku, raftu a  dovednosti poskytnutí 1. pomoci. Program pak okořenil 
seskok parašutistů  a úžasné večerní hudební vystoupení dua Lucie Roubínová a Hana  
Havlíčková. Součástí akce bylo také předání certifikátů mladým vodním záchranářům, kteří 
po deset dní pilně cvičili  na Kyselově v rámci Mezinárodního soustředění mládeže vodní 
záchranné služby. 

K uskutečnění tradiční akce přispěla finanční podpora programů „Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česko 2007 – 2013“, Ministerstva obrany ČR a Jihočeského kraje pro 
podporu sportu, obce Černá v Pošumaví a dalších partnerů. Zvláštní poděkování patří 
vodním záchranářům, kteří již tradičně výtečně zvládli organizaci sportovní akce a také 
dobrovolným hasičům z Černé v Pošumaví, kteří se starali o žaludky zúčastněných. Dle slov 
paní starostky Černé v Pošumaví Ireny Pekárkové „I přes vrtochy počasí, se akce vydařila  po 
společenské tak sportovní stránce a přispěla k propagaci regionu…“. 

Více info na www.zachranari.com
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