
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                          
Českého Červeného Kříže 

Místní skupina  

Ústí nad Labem 



Struktura VZS ČČK 

V České republice: 
 35 skupin po ČR 

 45 let tradice 

 cca 1,2tis.členů 

 zajišťuje 17 lokalit 

 je součástí IZS 

 právní forma spolek 

 snaha o změnu legislativy 
a začlenění do složek MV 

Místní skupina: 
 působí od roku 1972 

 předseda - Josef Švec 

 jednatel - Ivan Ježek   

 registrovaných členů - 27  

 „Mladých záchranářů“ a dětí     
v oddílu „Vodníček“ - 74 

 

•Součást Mezinárodní záchranářské organizace ILS 



Základní činnost VZS 

 v rámci IZS je VZS navázána na Hasičský záchranný sbor  

 poskytuje záchranu a evakuaci osob v ohrožených oblastech 

 zajišťuje hlídkovou, preventivní a záchrannou činnost na vodních plochách, veřejných 

koupalištích, bazénech a divoké vodě 

 poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných v oblastech vodních ploch 

 disponuje kvalifikovanými záchranáři pro záchranu osob i majetku 

 na základě požadavku provozovatele zajišťuje provoz bazénů, koupališť a pláží 

 spolupracuje při tvorbě a prezentaci výukových a preventivně -  bezpečnostních materiálů 

 připravuje a školí své členy a čekatele dle vzdělávacího programu VZS ČČK 

 sleduje úrazovost a její následky na vybraných lokalitách 

 dále spolupracuje s Policií ČR, Poříční policií, Zdravotnickou záchrannou službou, 

Leteckou záchrannou službou a při zajišťování bezpečnosti v dané lokalitě 

 na základě požadavku médií informuje jejich prostřednictvím  

 veřejnost o podmínkách v zajišťované lokalitě  



Technické zajištění – místní 
skupina VZS Ústí nad Labem 



Další činnosti VZS 

 pořádání kurzů kvalifikací Plavčík, Mistr plavčí, Záchranář na volné vodě (kvalifikace 

akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy) 

 školení první pomoci, školení v ovládání plavidel, potápěčské kurzy, … 

 Mladý záchranář, Vodníček 

 

 

 návrh a příprava plánu pro normální provoz a plánu pro nebezpečí na vodních plochách 

 hmotné zajištění technickým a zdravotnickým materiálem 

 

 

 zdravotní a technická pomoc při zajištění společenských a sportovních akcí  

 asistence při natáčení filmů, seriálů a reklam 

 (Vodník-Erben, Gaston) 

 zajištění kvalifikovaných záchranářů a potápěčů pro zabezpečení akcí 

 

 

Vzdělávání a školení: 

 

Poradenství a zdravotnické vybavení: 

Komerční služby: 

 



Možnosti financování 
případné spolupráce 

 Ministerstvo vnitra – podporuje jednotlivé složky IZS, přispívá na 

materiální zajištění, pohonné hmoty, opravy techniky. 
 

 Strukturální fond EU, např. přeshraniční spolupráce Cíl 3 – 

komplexní financování projektu (stavba základny, vybavení technikou a 

zdravotním materiálem, provoz základny VZS).  

 Partnerskou organizací v pohraničí je Wasserwacht Freital, který v rámci fondu 

Cíl 3 postavil a kompletně vybavil stanici VZS. 
 

 Sponzoři – provozní prostředky. 
 

 Místní samospráva – Kraj, Statutární město – dotace na mládež „Mladý 

záchranář“ a „Vodníček“, materiální zajištění. 
 

 Vlastní zdroje – členské příspěvky, odměna za komerční akce. 

 



Základny VZS působící v ČR 

? 
 

Těrlicko 

Lipno 

Pastviny 
Rozkoš 

Seč 
„Milada“ 

WasserWacht 

Malter 



Základny VZS působící v ČR 

Lokalita 
základny 

Výměra 

(ha) 

Počet 
členů 

Popis 

Lipno 4870 180 Podílí se 4MS, 3 stanoviště 

Nové Mlýny 1668 80 Podílí se 2MS, 2 stanoviště 

Rozkoš 1001 40 Podílí se 2MS, 2 stanoviště 

Těrlicko 268 40 Podílí se 1MS, 1 stanoviště 

Seč 

 

220 50 Podílí se 1MS, 2 stanoviště 

Pastviny 

 

110 50 Podílí se 1MS, 1 stanoviště 
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Děkujeme za pozornost 
 

za MS VZS ČČK Ústí nad Labem 
        

         

 

 

 

 

 

Josef Švec – předseda 

Ivan Ježek – jednatel 


