
Hořelo, ale "pacienti" se jen smáli 
Tábor - Táborští hasiči spolu s personálem nemocnice dnes nacvičovali evakuaci nemocných. 

 

 

 

 

 
Více  

Táborští hasiči nacvičovali evakuaci pacientů při požáru.Autor: David Peltán 

Všude na chodbách hvízdají poplašná zařízení, na dlažbě leží připravené matrace pro pacienty, sestřičky 
pobíhají sem tam a hrůzu nahání informace, že ve třetím patře, na ortopedii vypukl požár.  

Tak dnes odpoledne začalo další společné cvičení složek Integrovaného záchranného systému. 
„Ještě jsou tu další, další pacienti, opakuji, jsou tu ještě další," hlásí do vysílačky hasič a zároveň pozoruje, 
jak se z chodby ve třetím patře valí hustý černý dým. S dýchacími přístroji se po schodech valí jeho 
kolegové s nosítky. Všem pacientům – figurantům nasazují kyslíkové masky a těžce zraněné nebo lidi 
upoutané na lůžko odvážejí výtahem. Ostatní musejí vydržet transport po schodišti, o dvě poschodí níž se je 
ujmou připravení zdravotníci. 



 
Žlutá hasičská hadice, plazící se po kamenných stupních, nezasvěcené vyděsí. Vypadá reálně, že ve vyšších 
poschodích hasiči opravdu bojují s plameny. Lidé, kteří o cvičení nemají ani potuchy, nesměle vykukují do 
chodby a s obavami se ptají, co se děje. Od lékařů a sestřiček naštěstí přichází uklidnění. 
„Je to jenom nácvik, nemusíte se bát," promlouvá jedna ze sester k postarší paní, která čeká čeká na 
vyšetření. 
Celá akce trvala hasičům něco málo přes 13 minut. Spokojenost a úleva tak byla znát na obou stranách. Jak 
na zdravotnících, tak na hasičích. „Požární signalizace fungovala, jak správně fungovat má. Díky tomu nám 
ale nastala jedna komplikace. Kromě klíče od výtahu si pro příště vyzvedněte také kartu, která vám umožní 
vstup do všech dveří v nemocnici," upozorňoval kolegy hasiče František Podlaha na zádrhel s otevíráním 
dveří. 
 
Problémem by mohla být přetlaková ventilace, která už po několika minutách přestala fungovat. „Jenže my 
jsme zařízení vypnuli, protože se jedná jenom o nácvik a na vedlejším dětském oddělení jsme budili 
miminka," objasnil František Podlaha, z jehož úst si personál oddělení vyslechl pochvalu. 
Také primář Pavel Pazdírek si oddychl, však ví proč. „Doufejme, že takovéhle situace budeme vždy jen 
cvičit. Na bývalém pracovišti jsem požár zažil, na klinice hořely matrace, kouř byl všude a nebýt těch 
doktorů, kteří pomáhali při nejhorším, hasiči by na záchranu přijeli skoro pozdě. Jsem rád, že to všichni 
zvládli a doufám, že se budeme vídat jenom při cvičných záležitostech," ukončil cvičení Pavel Pazdírek. 
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