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Čtyři mrtví, bezmála dvě desítky zraněných a také sedm zničených automobilů. Taková 

scenérie se v pátek naskytla projíždějícím autům v sousedství výpadovky z Frýdku-Místku  

na Frýdlant nad Ostravicí. 

Naštěstí šlo pouze o cvičení, do kterého se zapojily nejenom desítky záchranářů, hasičů a 

policistů, ale také personál frýdeckomístecké nemocnice, kam figuranty přepravily sanitky. 

Lidem, kteří náhodou kolem bývalých frýdecko-místeckých kasáren procházeli, se naskytla 

podívaná, která byla od skutečné nehody k nerozeznání. Auta byla rozmístěna tak, aby to 

odpovídalo situaci, kdy se nejprve srazí dvě vozidla a poté do havarovaných automobilů hlavně 

z důvodu nepozornosti dalších řidičů najede dalších pět osobních aut.  

Z rozbitých vozidel, z nichž jedno bylo převrácené na střeše, se ozýval křik zraněných. Jeden  

z účastníků simulované nehody zůstal zaklíněn dokonce pod autem převráceným na střechu. 

Figuranty si zahráli studenti ostravské Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

"Některé zraněné a zaklíněné osoby museli hasiči předtím z havarovaných automobilů 

vyprostit, a to i s použitím hydraulických nástrojů a páteřních desek. Komunikaci s některými 

zraněnými komplikoval fakt, že nerozuměli česky," popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela situaci, 

kterou sehrálo několik desítek aktérů. Do akce se zapojila i policie, která na místo dorazila jako 

první, provedla kompletní evidenci účastníků, řídila dopravu a také zjišťovala totožnost 

mrtvých. 

Druhá část cvičení se konala v Nemocnici ve Frýdku-Místku, kam sanitky postupně přepravily 

všechny zraněné. "Zde poskytoval pomoc tým posttraumatické intervenční péče složený  

ze zaměstnanců záchranné služby a nemocnice," doplnil Kůdela.  

Jedním z důvodů, proč záchranné složky podobná cvičení organizují, je vyzkoušet si různé 

situace, ke kterým může dojít kdykoliv, a předejít tak možným problémům – lidově řečeno 

vychytat mouchy. Mluvčí hasičů v této souvislosti vzpomenul například na cvičení zásahu při 

simulovaném úniku čpavku v Opavě. 

"Tehdy se zkoušel nový druh skládacích nosítek a při cvičení se zjistilo, že nevydrží váhu 

zraněného. Proto jsme od jejich používání ustoupili. Naštěstí nosítky tehdy nepropadl člověk, 

ale jenom figurína," připomněl Kůdela. 
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