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Na deseti místech u lipenského jezera se v sobotu pátého 
března najednou otužovalo 114 lidí. Počet účastníků 

bude díky agentuře Dobrý den zaevidován do České kni-
hy rekordů. Akci organizoval Turistický spolek Lipenska, 
který se stará o propagaci území sahajícího od Stožce po 

Rožmberk; záštitu jí poskytl hejtman Jihočeského kraje 
Martin Kuba. 

„Na Lipensku jsme si po dlouhé době užili normální den a odtrh-
li se od všech starostí dnešního světa. Přemýšleli jsme, zda akci 
nezrušit, lidé dnes řeší fatální problémy, ale pak jsme si řekli proč 
a nechali vše běžet. Důležité také bylo, že akce spojila celý regi-
on, na její organizaci se podíleli dobrovolníci ze všech obcí, v nichž 
se o propagaci stará Turistický spolek Lipenska. Dosažený rekord 
v počtu účastníků je do dalších let spíše výzvou všem otužilcům,“ 
uvedl Pavel Pechoušek z  Turistického spolku Lipenska. Akce se 
konala již loni pod názvem Covide, nezlob mě. Tehdy ale lidé ne-
mohli kvůli vládním restrikcím cestovat, a tak všemu velel covi-
dový mód: sportovci se otužovali v místě bydliště a své certifikáty 
generovali na webu www.lipensko.cz. To bylo možné i letos.

Pláž v Dolní Vltavici před základnou vodních záchranářů byla 
jedním z  deseti vytipovaných míst u  přehradní nádrže a  Vlta-
vy, kde se evidovali příchozí sportovci. „Otužilci předvedli skvělé 
sportovní výkony. Na Lipensku bylo ideální zimní počasí. Led to 
dobou sílil každý den o dva centimetry, přesto jsme se bezpečné-
ho ledu pro bruslaře letos nedočkali. Otužování je důležité právě 
v  této době, kdy jsme obklopeni starostmi, protože ve studené 
vodě pustíme na chvilku všechny starosti z  hlavy,“ uvedl Milan 
Bukáček, náčelník lipenských vodních záchranářů.

Pro skupiny zájemců a  firmy v  rámci teambuildignů pořáda-
jí pravidelné kurzy otužování vodní záchranáři ve svém volném 
čase bez nároku na horonář. Připojit se mohou i jednotlivci, které 

Covide, končíme!
Otužilecká akce na Lipně

Pavel Pechoušek 
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láká otužování v přírodních vodách, ale neví, jak na to. „Začátky 
pod dohledem záchranářů jsou spojené s krátkou teorií vedenou 
lékařem z  řad záchranářů — ten účastníkům podává informace 
o  práci s  dechem, o  zásadách nutných před vstupem do vody 
i  o  tom, jak následně tělo opět přirozeně zahřát, aby otužova-
cí proces posílil imunitu a odolnost těla. Otužovat se učíme lidi 
v průběhu celého roku, říkme jim, co je pro jejich tělo zdravé a jak 
využít chlad pro zdraví,“ dodává Bukáček. 

Kromě otužovacích kurzů můžete se záchranáři prožít napří-
klad kurzy první pomoci nebo kurzy sebezáchrany a  záchrany 
z ledu. „Účastníci většinou kvitují pozitivní přínos kurzu, v běžném 
životě si totiž málokdo uvědomuje rizika a  je na krizové situace 
připraven,“ pokračuje náčelník krumlovských vodních záchranářů. 
Jeho tým si prostřednictvím kurzů a teambuildingů přivydělává na 
činnost. Díky unikátnímu prostředí základny v Dolní Vltavici usku-
teční záchranáři každoročně několik zajímavých akcí i pro velké 
světové firmy. „Jsem na náš tým hrdý, dovedeme zajistit programy 
i pro tři stovky lidí, bivakujeme, hrajeme s lidmi hry, ale hlavně je 
na modelových situacích nenásilnou formou učíme, jak správně 
reagovat.“ Bukáček připomíná, že uskutečněním teambuildingu či 
organizací tematicky založeného kurzu může každý podpořit ne-
ziskové sdružení VZS ČČK Český Krumlov a pomáhat tak chránit 
lidské životy na Lipně.
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