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Vodní záchranná služba ČČK OS Nové Mlýny



Vodní záchranná služba ČČK
• člen ILS (International Life Saving Federation)

• kolektivní člen Českého červeného kříže

• založena 1968

• v 10 krajích ČR

• 1476 členů

• 45 skupin



Vodní dílo Nové Mlýny

• kaskáda 3 přehradních nádrží (Mušovská , 

Věstonická a Novomlýnská) celkem 32,3 km2

• Novomlýnská (dolní nádrž) 1668 ha, hloubka 7,8 m

- vodní sporty, rybaření, lodní doprava



když zafouká…



Trocha našeho kýče…



statistika za 2016

• v Jihomoravském kraji utonulo 11 osob

z toho 3 osoby v územní oblasti Břeclav

• OS Nové Mlýny 

poskytla pomoc 

ve 463 případech 

(technickou 

i zdravotnickou)



řetěz přežití při tonutí



KPR tonoucího na břehu
nereaguje, nedýchá normálně?

|

volejte o pomoc a přivolejte záchr. složky

|

zprůchodněte dýchací cesty

|

proveďte 5 úvodních vdechů (použijte kyslík)

|

známky života?

|

KPR 30:2

|

připojte AED a postupujte podle pokynů



Záchrana tonoucího z vody
• záchrana ze břehu 

nebo z vody

• s pomůckami

bez pomůcek

• skok do neznámé vody

• přiblížení „záchranářským“ kraulem

• oslovení z bezpečné vzdálenosti, dotek

• otočení + natažení na záchr. pás

• tažení / natažení do člunu + příp. KPR

• další PNP na břehu



skok do neznámé vody



přiblížení, natažení na pás, tažení



natažení do lodi

takhle ne 



na páteřní desku



resuscitace ve vodě



jak do člunu snadno a rychle



použití AED



A když to zvládnete…



záchrana na divoké vodě



dopomoc



záchrana z ledu



uvaž se…







sebezáchrana



další činnost

• podpora IZS při povodních (záchranné odřady,…)

• potápěčská činnost (kontrola staveb pod vodou, 

vyhledávání utonulých,…)

• lezecká činnost – práce ve výškách (odklízení sněhu 

a ledu, odklízení paraglaidistů z Pálavy…)

• zdravotnické dozory

• spolupráce s HZS na vodních plochách při 

technických pracích (HZS Hlučín + pyrotechnici HZS 

– odstřel stromů pod vodou v plavební dráze N.M.)

• spolupráce s OSPČV PČR (vyhledávání utonulých, 

zajišťování vozidel ve vodě…)



technické práce



vyhledávání utonulých



potápěčská činnost



zdravotní dozory



Díky 
za 

pozornost
a na 

viděnou 
u vody


