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                                                           VYHODNOCENÍ 

 

 

Akce :         Letní soustředění mládeže 2021 

 

 

Místo :        Základna VZS Dolní Vltavice       

                        

             

Termín :     23.7. – 1.8. 2021   

 

 

Popis :  
Ve výše uvedeném termínu proběhlo další Letní soustředění mládeže. 

 

Zaměření: 

- získání a prohloubení znalostí k získání kvalifikace Mladý záchranář, utužení kolektivu, ovládání plavidel, 

plavání na volné vodě, získání fyzické zdatnosti, účast na MPZ, nácvik sebezáchrany z vody, prohloubení 

znalostí ve zdravovědě, nácvik záchranářských technik, přežití. 

 

Program: 

23.7. pátek 

- příprava na Mezinárodní závody v dálkovém plavání – plavecká příprava, nácvik ovládání plavidel 

- zdravověda – teorie, modelové situace – nehoda motorkáře, nehoda automobilová, stabilizace krční páteře, 

fixace zlomenin, krvácení, atd.  

 

24.7. sobota 

- pomoc s organizací MPZ, zajištění účastníků závodu na vodě – SUP, motorové čluny, catering, ozvučení, 

úklid 

- účast mládežníků v sekci Veřejnost: 4 x zlatá medaile, 4 x stříbrná, 3 x bronzová 

 

25.7. neděle 

- nácvik záchrany z vodní hladiny – SUP, osobní zásah, osobní zásah s pomůckou, házecí pomůcky 

- noční evakuace ze stanů do loděnice základny VZS z důvodu náhlé silné bouře. Na závěr zjištěny škody: 2 

stany, jídelní přístřešek.  

 

26.7. pondělí 

- dopoledne – výlet na kajacích – Rakouská zátoka – nácvik ovládání plavidel, skok do neznámé vody 

- aktivity na vodě – základna VZS D. Vltavice. 

 

http://www.zachranari.com/


27.7. úterý 

- výlet do Lipna nad Vltavou – lanový park, Království lesa (sponzorsky od společnosti Lipno Servis s.r.o. 

zastoupené Olgou Kneiflovou), oběd v přírodě, návrat parníkem společnosti Lipno Line s.r.o. (sponzorsky) 

 

28.7. středa 

- Borcův závod – postavení dráhy, organizace, samotný závod – disciplínny: 

 - běh 

 - uzlování 

 - překážkový běh 

 - skok do neznámé vody 

 - plavání v oblečení 

 - plavání s ABC 

 - záchrana s pomocí SUP 

 - na závěr 2 minutová KPR 

- vítězové Borcova závodu: Michalecký, Tomanová, Kozáková T., Toman, Tomáš Michálek  

- večerní táborák se zpěvem 

 

29.7. čtvrtek 

- dopolední běh do Černé v Pošumaví, následná plavba parníkem společnosti Lipno Line s.r.o. (sponzorsky) 

do Dolní Vltavice, kde proběhl ve vzdálenosti 300 m od břehu výsadek z parníku a následné doplavání  

v oblečení k základně VZS. 

- nácvik potápění s dýchacím přístrojem – instruktor Tomáš Dvořák  

- večerní kultura - letní kino Černá v Pošumaví – film „Expedice:Džungle“ 

 

30.7. pátek  

Pochodové cvičení:  

- vlakem do Nové Pece, odtud pochod po turistické trase na Plešné jezero, kde proběhl oběd, a odtud 

následně výstup na vrchol Plechý, a sestup po rakouské cestě do Nové Pece – celkem 27 km, z Nové Pece 

vlakem návrat do Černé v Pošumaví a následný transport lodí VZS na základnu do Dolní Vltavice. 

 

31.7. sobota 

Dětský den BaVenda v Černé v Pošumaví, pod hotelem Racek 

- dopolední příprava na dětský den (materiál na stanoviště a ukázky, nácvik ukázek) 

- účast na dětském dni s ukázkami a stanovišti v rámci programu prevence VZS ČČK Č. Krumlov: 

     - tematická stanoviště vodní záchranné služby (slepý potápěč, KPR, páteřní deska-ferno, házecí záchranné 

pomůcky), další stanoviště - plavba raftem ke služebnímu motorovému člunu – zde komentovaná prohlídka 

plavidla.  

     - ukázky záchrany – házecí pomůcky, osobní zásah se záchrannou pomůckou, osobní zásah s SUP, 

osobní zásah bez záchranné pomůcky, ukázky s kynology Jihočeské záchranné brigády kynologů – záchrana 

a tažení postižených z vody. 

     - úklid materiálu 

- večerní táborák 

 

1.8. neděle 

- sbalení věcí, odjezd  

 

 

Poděkování všem účastníkům z řad mládeže za zodpovědný přístup k výcviku a k ostatním činnostem, velké 

poděkování všem sponzorům.  

Mládežníci vytvořili skvělý kolektiv a zároveň se učili spolupráci ve skupině. Mají výborný základ k tomu, 

stát se v dospělosti kvalitními vodními záchranáři a platnými občany společnosti, připravenými vždy nezištně 

pomoci druhým lidem v nouzi. 

 

Instruktoři :  R. Toman, Bc. P.Štěch, A.Patč,  

Logistika :       Jitka Přibylová 



 

Účastníci :  

1. Toman Radek ml. 2005 

2. Tomanová Amálie 2008 

3. Patčová Alena  2006 

4. Šustáčková Vendula 2008 

5. Šustáčková Veronika 2005 

6. Michalecký Adam 2007 

7. Špeilová Hana 2006 

8. Svoboda Tomáš         2008 

9. Svoboda Michal 2004 

10. Průchová Agáta 2007 

11. Kozáková Tereza 2006 

12. Kozáková Kristýna 2007 

13. Hájková Dora  2007 

      14. Hojer Jan                    2004 

 

 

 

 

 

 

 

Datum :     3.8.2021                                                                        Vypracoval :     Radek Toman 

Antonín Patč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


