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Studenti z Fakulty  zdravotnických  studií  Univerzity  Pardubice  včera nacvičovali zásah pro případ hromadné nehody s
velkým počtem zraněných. Více na straně 3
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1.3. Studenti zasahovali u výbuchu. Zatím cvičně  

Studenti zasahovali u výbuchu. Zatím cvičně N1  
TISK , Datum: 06.04.2019 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 3 , Autor: (bek) , Vytištěno: 2 970 , Rubrika: 
Chrudimsko - Pardubický kraj , Země: Česká republika 

Pardubice – Hysterické volání o pomoc, desítky zraněných. Záchranáři se vrhají do prostoru, ve 
kterém před chvilkou vybouchla svářecí souprava. Přihlížející ale nepanikaří, jedná se totiž pouze 
o nácvik hromadné nehody. Na modelové situaci si měli studenti třetího ročníku oboru 
Zdravotnický záchranář na Univerzitě Pardubice vyzkoušet své znalosti.  
„Všichni se takových mimořádných událostí bojí, a proto je důležité zásahy trénovat. Tohle se 
nedá teoreticky naučit, to se musí zažít,“ vysvětlil pardubický záchranář Michal Mašek. Ten má za 
sebou v záchranářské praxi čtyři velké zásahy za poslední rok a půl, zároveň na univerzitě učí.  
 
NENÍ TO JEN O TEORII  
 
Včera Mašek u akce jen přihlížel. V hlavní roli se předvedli budoucí zdravotníci, kteří do poslední 
chvíle nevěděli, u jakého typu nehody budou zasahovat, a nemohli se nijak připravit.  
„Říká se těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Když něco pokazíme teď, aspoň se z toho poučíme. Je 
super, že máme možnost si nacvičit zásah,“ ocenila studentka Adéla Mařasová.  
„Účastníci cvičení mají k dispozici seznamy úkonů – checklisty, podle kterých se mohou 
orientovat, co mají udělat, a odškrtávat si, co už splnili,“ popsala organizátorka cvičení, univerzitní
pedagožka Jindra Holeková.  
I když je každá mimořádná událost jiná, struktura zásahu se nemění. „Pokud nebudou záchranáři 
dodržovat určité postupy, tak situaci nikdy nezvládnou vyřešit,“ poznamenal Mašek.  
 
SCÉNÁŘ JAKO K FILMU  
 
Mladší studenti zdravotnického záchranářství se na cvičení podíleli coby figuranti při nehodě. 
„Dostali jsme instrukce, jak se máme chovat. Každý máme namaskované různě závažné 
zranění,“ řekla jedna z představitelek obětí výbuchu Jana Morávková.  
Letos si škola přizvala k modelové nehodě i profesionální hasiče a policisty, aby si budoucí 
záchranáři vyzkoušeli spolupráci s dalšími složkami záchranného systému.  
Víc než stovka studentů rozdělená do třech zásahových skupin měla na vyřešení výbuchu 
svářecí soupravy, při němž se zranily desítky lidí, maximálně půl hodiny. Ve skutečnosti ale 
zásah u mimořádných událostí trvá mnohem déle.  

Region vydání: Východní Čechy 

Foto autor:   Foto: Adrian Zeiner 
Foto popis:   NAMASKOVANÁ ZRANĚNÍ dodala cvičení autentičnost. Také pomohla studentům 
oboru Zdravotnický záchranář poznat, jak závažná je situace. 
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Studenti z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice včera nacvičovali zásah pro případ 
hromadné nehody s velkým počtem zraněných.  
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1.7. C vičení pro případ hr omadných nehod  

Cvičení pro případ hromadných nehod N1  
TV , Datum: 05.04.2019 , Zdroj: V1 TV , Strana: 2 , Země: Česká republika 



 
redaktorka  
V areálu Univerzity Pardubice se v rámci výuky studentů Fakulty zdravotnických studií nacvičoval 
zásah pro případ hromadných nehod s velkým počtem zraněných osob. Cílem bylo simulovat tyto 
situace a prověřit praktické schopnosti studentů třetích ročníků v oboru zdravotnický záchranář. 
Kromě asi 120 studentů se jí zúčastnili také profesionální hasiči.  
 

 
1.5. Studenti zasahovali u výbuchu. Zatím cvičně  

Studenti zasahovali u výbuchu. Zatím cvičně N1 URL  
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Hysterické volání o pomoc, desítky zraněných. Záchranáři se vrhají do prostoru, ve kterém před 
chvilkou jako vybouchla svářecí souprava. Přihlížející ale nepanikaří, jedná se totiž pouze o 
nácvik hromadné nehody.  
 
Studenti záchranáři z Univerzity Pardubice cvičili zásah pro případ hromadných nehod. / Foto: 
Adrian Zeiner  
Na modelové situaci si měli studenti třetího ročníku oboru Zdravotnický záchranář na Univerzitě 
Pardubice vyzkoušet nabyté znalosti.  
„Všichni se takových mimořádných událostí bojí, a proto je důležité zásahy trénovat. Tohle se 
nedá teoreticky naučit, to se musí zažít,“ vysvětlil přítomný pardubický záchranář Michal Mašek. 
Ten má za sebou v záchranářské praxi čtyři velké zásahy za poslední rok a půl, zároveň na 
univerzitě učí.  
V pátek Mašek u akce jen přihlížel. V hlavní roli se předvedli budoucí zdravotníci, kteří do 
poslední chvíle nevěděli, u jakého typu nehody budou zasahovat, a nemohli se nijak připravit.  
„Říká se těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Když něco pokazíme teď, aspoň se z toho poučíme. Je 
super, že máme možnost si nacvičit zásah,“ ocenila studentka Adéla Mařasová.  
„Účastníci cvičení mají k dispozici seznamy úkonů – checklisty, podle kterých se mohou 
orientovat, co mají udělat, a odškrtávat si, co už splnili,“ popsala organizátorka cvičení, univerzitní
pedagožka Jindra Holeková.  
I když je každá mimořádná událost jiná, struktura zásahu je se nemění. „Pokud nebudou 
záchranáři dodržovat určité postupy, tak situaci nikdy nezvládnou vyřešit,“ poznamenal Mašek.  
Mladší studenti zdravotnického záchranářství se na cvičení podíleli coby figuranti při nehodě. 
„Dostali jsme instrukce, jak se máme chovat. Každý máme namaskované různě závažné 
zranění,“ řekla jedna z představitelek obětí výbuchu Jana Morávková. Letos si škola přizvala k 
modelové nehodě i profesionální hasiče a policisty, aby si budoucí záchranáři vyzkoušeli 
spolupráci s dalšími složkami záchranného systému.  
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