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Datum: 24. 9. 2010 – 26. 9. 2010 
Místo: Dolní Vltavice 
Téma: vyhledávání utonulých pomocí sonaru a kynologů 
Cíl:  součinnost a výměna zkušeností ZT VZS ČČK a Rakouska spolupráce s kynology 
a upevnění mezinárodní spolupráce s ÖWR, praktický a teoretický výcvik se sonarem 
Účastníci: Šimek J., Bukáček M., Augsten L., Březina M., Černá A., Černá J., 
Kolouch J., Kolouchová V., Šebesta Z., Vajner P., Wimmer J., Eberl M., Brunner J. 
 
 

O uplynulém víkendu se na naší základně v Dolní Vltavici konalo mezinárodní 
soustředění záchranných týmů VZS MS ČK a ÖWR s cílem procvičit a sdílet 
zkušenosti při vyhledávání utonulých pomocí kynologů a sonaru. 

Výcvik byl zahájen v pátek 24. 9. večer přednáškou na téma metody 
vyhledávání utonulých a práce se sonarem s následnou diskusí o tom, která 
z uvedených metod je nevhodnější pro lokalitu Lipna. 

Sobotní dopoledne bylo věnováno spolupráci s kynology při lokalizaci 
utonulého (v našem případě figuranta potápěče). Z důvodu kapacity člunu jsme se 
rozdělili do dvou skupin. V první fázi byl vytýčen prostor možného výskytu utonulého 
ve tvaru trojúhelníku s délkou strany cca 50 metrů. Velice důležité je zahrnout vliv 
směru a rychlosti větru! U druhé skupiny bylo označeno místo s posunem cca 50 
metrů ve směru proudícího větru. Takto určený prostor byl následně prohledáván 
sonarem a po bližší lokalizaci byl do vody poslán potápěč, který prozkoumal prostor 
cca 100 m2 s cílem najít utonulého. Potápěč komunikoval se člunem - návodčím 
pomocí lana a dohodnutých signálů.  

Původní plán ovládání plavidel – KATAMARÁN byl z důvodu špatného 
počasí změněn a odpoledne probíhala „suchá“ praxe návodčích a práce se sonarem – 
čtení obrazovky a následně vyhledávání modelu utonulého (plastová figurína). 



Vyhledávání modelu skončilo se smíšenými pocity. I přesto že jsme všichni věděli, že 
jde jen o figurínu, tak záblesk paže koukající z vodní hladiny po osvícení baterkou, 
vyvolával šimrání v žaludku. Začínali jsme totiž vyhledáním těla plovoucího na 
hladině či těsně u hladiny, druhá skupina zahájila toto cvičení kolem 19:30, takže bylo 
skoro tma a následně jsme figurínu ponořovali a snažili se ji vyčíst na displeji sonaru. 
Na závěr tohoto bloku byl ještě proveden ostrý zásah dopomoc plachetnici v nouzi – 
porucha závěsného motoru. 

Ještě před večeří jsme měli přednášku Martina Sedláka - kynologická brigáda 
na téma, jak vlastně funguje vyhledávání pomocí psů. Při následné diskusi jsme s ním 
rozebírali zkušenosti z dopolední praxe. 

Neděle byla věnována postřehům a hodnocení jednotlivých účastníků. Všichni 
zúčastnění byli spokojeni průběhem výcviku a měli přání zopakovat toto cvičení na 
jaře 2011. 

Závěrem bych za nás všechny chtěl poděkovat Janě Richterové za perfektní 
přípravu zázemí. 

 
Šimek Jan 


