
Záchrana skupiny chlapců z jeskyně 
Tcham Luang Nang Non

23. června - 12 chlapců ve věku 11 až 16 let a jejich 
pětadvacetiletý fotbalový trenér vstoupili do jeskyně 

Tcham Luang Nang Non na severu Thajska

ppor. Mgr. Petr Vodička HZS hl. m. Prahy 



Časová osa
• 25. června – po odčerpání vody ze vstupní komory záchranáři objevili kola a 

další věci patřící chlapcům

• 2. července – potápěči objevili chlapce cca 4,5 km od vstupu

• 6. července – smrt bývalého potápěče thajského námořnictva
• 8, 00 Rozkaz GŘ HZS ČR, informace, finance, satelitní telefon

• 15,35 odlet z Vídně do Bangkoku

• 7. července – Bangkok – Chiang Rai – 13,00 jeskyně (8,00 SELČ)  
• Guvernér provincie Chiang Rai

• King‘s Guard

• Vstupní komora a štáb čerpání – čerpání na 1500 m, ztráty v elektrickém vedení 
4x35/16

• 8. července – zahájení záchrany

• 10. července – ukončení záchrany, odlet































Možná pomoc z České republiky

• Záchranářtí potápěči – nabídnuti po nalezení chlapců

• MČS 400 až MČS 1500 – pro čerpání lagun nebo odklonění vodního 
toku

• SOMATI – čerpání ve vstupní komoře nebo lagun

• Ponorná čerpadla pro kaskádové čerpání v uzavřeném prostoru

• Oficiálně nabídnuto 15 ponorných čerpadel pro přečerpání vody na 
vzdálenost 1500 m včetně obsluhy, hadic a kabeláže s příletem do 48 
hodin od vyžádání

• Pomoc nebyla odmítnuta a v průběhu záchrany bylo s touto pomocí 
počítáno pro případ zhoršení situace – monzunové deště



Význam pro zásahy v České republice

• K podobné události může dojít i u nás – bleskové povodně, přívalové 
deště – nejenom jeskynní systémy, ale i zatrubněné vodní toky, 
kolektory a jiné podzemní prostory

• Speleologická záchranná služba a znalost jeskynních systémů 

• Doplnění modulu pro velkoobjemové čerpání o prostředky pro 
čerpání z rozsáhlých uzavřených prostor

• BBC

• ČT 24 Nejtěžší zápas


