
Vodní záchranná služba slaví 50 let své existence! 

V sobotu 22. září od 14:00 na Lipenské přehradě  v prostoru před základnou Vodní záchranné služby 
v Dolní Vltavici  a také v konferenčním sálu Hotelu Resort Relax Dolní Vltavice proběhne oslava 
nejen výročí, ale i slavnostní předání ocenění členů VZS ČČK a VZS Horního Rakouska za jejich 
záslužnou dobrovolnickou práci, záchranu životů a dlouholetou činnost u VZS ČČK. Ocenění 
převezmou i političtí zástupci Jihočeského kraje a hornorakouské zemské vlády a ti, kteří se významně 
zasloužilio rozvoj a podporu VZS ČČK. 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) je spolek, patřící ke složkám 
Integrovaného záchranného systému České republiky (IZS ČR). Jejími členy je řada dobrovolníků, která 
ve svém volném čase slouží na velkých vodních plochách celé ČR.  Tito lidé za dobu existence VZS ČČK 
zachránili stovky lidských životů a materiálové hodnoty v řádech stovek tisíců korun. 

Vodní záchranáři nyní slaví padesátileté výročí od svého založení. Přesně 200 let po vzniku prvního 
spolku zachránců tonoucích v nizozemském Amsterodamu, se o založení české Vodní záchranné 
služby zasloužil Dr. Jeroným Řepa.  Následovaly první specializační kurzy vodní záchrany, kurzy pro 
instruktory a také doškolovací kurzy pro již kvalifikované vodní záchranáře. 

Vodní záchranná služba není fenoménem v oblasti vodní záchrany jen v České republice, o jejích 
kvalitách svědčí i dlouholetá spolupráce s Vodní záchranou služnou Horního Rakouska a také 
hornorakouskou zemskou vládou, jež se v rámci společných projektů výrazně podílejí na rozvoji 
vzájemných vztahů a poslání obou partnerských organizací. 

Podívaná, na kterou je zvána široká veřejnost, to bude rozhodně velkolepá, jelikož se všichni 
mohou těšit nejen na ukázky výcviku na břehu i vodní hladině, ale i součinnosti zúčastněných 
složek IZS ČR. K vidění bude i   záchrana pomocí vrtulníku Armády České republiky, zadržení 
nebezpečného pachatele zásahovou jednotkou Policie ČR, záchrana osob pomocí psů, a 
motorových člunů, seskoky padákem do vody a mnoho dalšího. Chybět nebude ani ukázka výcviku 
těch nejmenších, kteří se již od dětství pod vedením zkušených instruktorů VZS ČČK zodpovědně 
připravují na svou budoucí dráhu vodních záchranářů. Vodní záchranáři ani tentokrát nezapomněli 
na prohlídku základny a materiálu VZS v Dolní Vltavici.   

Nouze tentokrát nebude ani o zajímavé projekce, vyprávění i fotografie. O strastiplných začátcích 
budování základny Vodní záchranné služby, zakladatelích, významných představitelích, instruktorech 
či zajímavých zásazích se dozvíte více přímo na akci, na kterou Vás srdečně zve dlouholetý předseda 
českokrumlovského pobočného spolku VZS ČČK  Ing. Milan Bukáček. 
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