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VZS ČČK PS Nové Mlýny
• založena v roce 2001
• oblastní stanice pro východní část Jihomoravského kraje 

(Břeclavsko, Hodonínsko, část Znojemska a část Brna-
venkov)

• základna v areálu Yacht clubu Dyje Pavlov, hlavním místem 
působení je dolní nádrž vodního díla Nové Mlýny



Statistika
rok počet osob
2016 96
2015 104
2014 107
2013 90

Počet osob nalezených a vyzdvižených PČR z vodního prostředí

Vodní záchranná služba ČČK ČR vylovila 
ve 2017 celkem 87 osob a ošetřila 619 osob.

VZS ČČK PS Nové Mlýny 45 (168) osob a 25 
ošetřila 

Odbor speciálních 
potápěčských 
činností a výcviku 
Policie ČR



Jak to funguje…



Poskytování první pomoci na vodní ploše

• záchrana ze břehu (lano, plovák…)
• záchrana z lodi, plováku, lávky…
• tažení tonoucího, dopomoc unavenému plavci
• resuscitace na vodě (do/nad 5 min od břehu)
• vytažení na břeh
• součinnost s IZS



záchrana z vody – osobní zásah
po celou dobu sledovat tonoucího:
- skok do neznámé vody
- záchranářský kraul
- oslovení z bezpečné vzdálenosti a bezpečné přiblížení

- otočení tonoucího
- tažení ke břehu
- udržování průchodnosti 

dýchacích cest
fixace krční páteře

- vytažení na břeh (kolmý 
břeh, nestabilní led…)



Skok do neznámé vody



tažení tonoucího



umělé dýchání během tažení ke břehu



použití 

AED



vytažení 

na břeh



poranění páteře po skoku do vody



záchrana z ledu

- vždy být uvázaný k pevné překážce
- použít pomůcky, pokud jsou
- pozor na nestabilní led!



záchrana z ledu



Odřady při hromadných neštěstích 
a živelných pohromách

Heřmanice (Liberecký kraj) 2010, Křešice  u Litoměřic 
2013



Výcviky, kurzy, semináře…



Přejeme vám 
bezpečný pobyt 

u vody 

www.vzs.cz
www.vzsnovemlyny.cz
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