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ZPRÁVA Z AKCE 
RESCUE MARATON 2013 

Datum: 27.–29. 9. 2013; 

Lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim, kraj Pardubický; 

Počet účastníků: 13 týmů (2 týmy Prahy 1, Ostrava, Děčín, 2 týmy Brna, Veselí n/ L., Štětí, 
SČK – Žiar n/H., SDH – Chrast u Chrudimi, Skala, Štětí, Ždírec nad Doubravou); 

Figurantů: 52 lidí; 

Organizace: 30 lidí (13 hodnotících, 4 fotografové, 4 řidiči, 2 kuchaři, 3 organizátoři, 
4 maskéři); 

Garant první pomoci: MUDr. Karel Štěpánek; 

Sponzorovali a pomáhali nám: Nadace Vodafone ČR, Nadace Agrofert, Linet Slaný, 
KOMS Mělník, Redbull, Coca-cola, Johnny Servis, EKO-KOM, Pomáháme pomáhat, o. p. s., 
Opravárenské závody HZS Olomouc - sklad Skuteč, SDH Heřmanův Městec, SDH Načešice, 
SDH Kostelec u Heřmanova Městce. 

Tisk: 

http://radyvnouzi.cz/rescue-marathon-podruhe-na-chrudimsku 

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/na-zachranare-cekala-amputace-ale-i-hystericka-

scena-milence-20131001.html 

http://www.pozary.cz/clanek/69082-rescue-marathon-na-chrudimsku-se-uskutecnil-

podruhe-letos-nechybely-ani-ctyri-tymy-dobrovolnych-hasicu/ 

periodikum Chrudimský deník (tisková zpráva před akcí a článek po akci) 

Úvod: 

Čtvrtý ročník cvičení s názvem Rescue Maraton se uskutečnil v tradičním formátu ví-
kendového setkání. Proti loňskému ročníku jsme počet účastníků upravili na 13 týmů, 
zkrátili trasu a harmonogram naplánovali s většími rezervami. Přesto se účastnilo 142 
lidí. Za základnu nám po celou dobu sloužil bývalý vojenský areál v Kostelci u Heřmanova 
Městce, většina akce se ale odehrála v okolí, zejména obcí Heřmanův Městec, Nerozhovice, 
Vápenný Podol, Konopáč a Načešice. Hygienické zázemí v podobě tří vyhřívaných stanů 
s koupelnami a sprchami postavili na základně hasiči z Opravárenských závodů HZS Olo-
mouc, ze skladu Skuteč. 

Program: 

Sraz účastníků na základně byl plánován na pátek do 17.00, což většina účastníků 
zvládla nebo se připojila během večera, který do 20.00 probíhal hlavně venku při grilování 
klobás, a které zpestřila návštěva sponzora Redbull. Po oficiálním zahájení akce proběhly 
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porady velitelů, zasahujících, hodnotících a také figurantů. Ty bylo nutné definitivně 
rozdělit na jednotlivá stanoviště a vysvětlit, co a jak je během sobotního programu čeká. 
Po jedenácté se v okolí rozvodnily řeky a úkolem zasahujících bylo vytvořit a po několik 
hodin provozovat krizové evakuační centrum. Postupně do centra proudili špinaví, zra-
nění a prochladlí figuranti, které bylo potřeba evidovat, ošetřit a poskytnout základní ma-
teriální i psychickou pomoc. Navíc bylo časem třeba postavit i ochrannou hráz z pytlů 
s pískem. 

Sobotní dopoledne se po snídani neslo ve znamení příprav na hlavní část programu, 
samotný maraton. Společný nástup, rozdání map a vysvětlení postupu, focení. Průběžně 
bylo namaskováno všech 52 figurantů a rozvezeno na stanoviště. Úkolem všech týmů bylo 
projít ve stanoveném pořadí všechna stanoviště, kde na ně čekaly rozmanité situace. Po 
zásahu byl postup zhodnocen přítomným hodnotícím, který práci týmu i jednotlivá ošet-
ření sledoval.  

Stanoviště: 

1. Sekačka – anafylaktický šok, trauma lýtka, šok; 

2. Zastavárna – postřelení, úraz elektrickým proudem, pokousání psem, zfetovaný 
zloděj; 

3. Dělníci – pád z výšky, amputace prstů, poranění od pily a sekery, hřebík v ruce; 

4. Fast food – cévní mozková příhoda, zaskočené sousto, otrava zkaženými potravi-
nami; 

5. Sado-maso hrátky – zranění oka od bičíku, vdechnutý klíček od pout, hysterický 
přítel; 

6. Autoservis – otravy fridexem, trauma hrudníku, fraktury prstů; 

7. IT – popáleniny, nadýchání zplodin; 

8. Cyklozávod – otřes mozku, poranění páteře, bezvědomí, odřeniny, fraktury pánve 
a končetin; 

9. Mikrobus – epileptický záchvat řidiče, zlomeniny, poranění hlavy; 

10. Motonehoda – resuscitace motorkáře, vnitřní zranění spolujezdce; 

11. Voda – háček z rybářského prutu v uchu, infarkt na loďce, podchlazený potápěč, 
malé dítě v loďce; 

12. Kuchyň – popáleniny, nadýchání, agresivita syna, do situace později vstupující 
matka rodiny; 

13. Lyžaři – omrzliny, podchlazení, zlomeniny, prokousnutý jazyk, vyražený dech, vy-
kloubené rameno. 

 

Maraton probíhal hladce podle připraveného harmonogramu a skončil po deváté ve-
černí svozem týmů i figurantů zpět na základnu. Zde byla servírována večeře, po které se 
týmy rozdělily na dvě poloviny. První zasahovala u nehody při závodě in-line bruslařů 
a druhá po výbuchu v chemické laboratoři. Po zhodnocení se týmy vyměnily, aby si mohly 
zkusit zasahování i u druhé situace. Akce skončila přibližně kolem třetí hodiny, do sedmi 
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ráno bylo volno a možnost si odpočinout. 

Po nedělní snídani proběhlo klasické společné zhodnocení (zasahující, hodnotící a fi-
guranti zvlášť), prostor dostal každý, kdo jej potřeboval. Všichni nám poskytli cennou 
zpětnou vazbu a náměty na zlepšení příštích ročníků. 

Shrnutí: 

Celkové hodnocení vyznělo velmi kladně, organizátorům se dostalo poděkování a po-
zitivně byla akce hodnocena i zúčastněnými novináři (odkazy v úvodu zprávy). Pro 
všechny byla akce velmi cennou zkušeností a už teď se těšíme na další ročník. 

 

 

Organizační tým cvičení Rescue Marathon 

Praha, 11. 10. 2013 
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