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ZPRÁVA Z AKCE 
RESCUE MARATHON 2016 Movie edition 

 
Datum: 23 - 25. 9. 2016 

Lokalita: Kostelec u Hěrmanova Městce, okres Chrudim, kraj Pardubický 

Účastníci celkem: 234 osob 

Zasahující: 17 čtyř až pětičlenných týmů zdravotníků, členů Českého či Slovenského červeného 

kříže, Sborů dobrovolných hasičů nebo zájemců o první pomoc. Za ČČK – Brno-město, Mělník, 

Ostrava, Štětí, ze Slovenska tým ze Žiaru nad Hronom, členů sborů dobrovolných hasičů z Prahy - 

Zbraslavi, Chrudimi, Chrasti u Chrudimi, Ždírce nad Doubravou, Hrochova Týnce, Dobroměřic a 

zájemců o první pomoc (mediků) z Ústí nad Labem a Děčína. Nově se účastnila jednotka Policie 

české republiky z Litoměřic a dva týmy se zájmem v military - Fox Force a tým složený z členů 

aktivních záloh z Ostravy, celkem 75 lidí; 

Figurantů: 88 lidí;  

Organizace: 71 lidí (20 hodnotících, 9 fotografů, 8 řidičů, 5 kuchařů, 3 organizátoři, 14 maskérů, 

5 peerů, 6 osob pro přípravu a provoz hygienického zázemí a garant první pomoci);  

Sponzorovali nás a pomáhali nám: společnost Ekopanely servis, s.r.o, společnosti Chlá-

dek&Tintěra závod Pardubice, JaGa s.r.o, KOMS Mělník a.s., Coca-Cola, Redbull, Hartmann-Rico,  

Skladovací a opravárenská zařízení HZS České republiky-sklad Skuteč, SDH Heřmanův Městec, 

SDH Načešice, SDH Kostelec u Heřmanova Městce, sdružení Rescueinfo z.s. 

Pod záštitou předsedy bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republi-

ky pana poslance Romana Váni. 

 

Tisk: 

Článek a reportáž českého rozhlasu Pardubice 
Blog IDNES.cz 

Fotografie a videa:  
Fotoalbum akce 
video sestřih Rescue info z.s 
reportáž redakce zpravodajství České televize v pořadu Týden v regionech 
Sociální sítě: 
Stránka akce 
Záznam živého vstupu na Facebook ČT Hradec Králové  
 
Úvod: Sedmý ročník tradičního zdravotnického cvičení Rescue Marathon se uskutečnil v obvyk-

lém formátu víkendového cvičení na obvyklém místě, v objektu bývalých kasáren na okraji Kos-

telce u Heřmanova Městce. Letos s podtitulem movie edition, se areál brzy zaplnil filmovými 

hvězdami, kritiky i maskéry filmových hvězd. Účastníci se opět sjeli z celé republiky, přivítali 

jsme také tým ze Slovenska. Nově se účastnili také zástupci Policie České republiky z Litoměřic a 

týmy se zájmem v military. Celková účast se zastavila na počtu 234 osob. 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/malo-spanku-a-hodne-krve-zachranari-si-otestuji-odolnost--1652237
http://bares.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=558346
http://mladez7.rajce.idnes.cz/085_Rescue_Marathon_movie_edition_23.-25.9.16/
https://www.youtube.com/watch?v=sXUT1uPRBHg&feature=youtu.be
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166979-tyden-v-regionech-cechy/216411000390029-tyden-v-regionech/
https://www.facebook.com/events/146885689017287/
https://www.facebook.com/1689150334742038/videos/vb.1689150334742038/1710991185891286/?type=2&theater
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Program: Sraz účastníků na základně byl plánován na pátek po 17.00 hod. Po registraci, ubyto-

vání a přivítání byla akce ve 20.00 oficiálně zahájena, poděkováno sponzorům a přivítán garant 

první pomoci Karel Böhm. Následovaly porady všech účastníků, řidičů, figurantů a hodnotících. 

Poté se účastníci rozdělili k workshopům. Letos se zaměřili na třídění zraněných při hromad-

ných neštěstích metodou START a práci s automatickým externím defibrilátorem. Pro organizá-

tory a figuranty začala příprava společné noční modelové situace.  

Tématem nočního společného zásahu byla panika při domnělém požáru na diskotéce. 

Zasahující si tak velmi rychle procvičili teoretické znalosti z workshopů. Na místě se totiž pohy-

bovalo více než šedesát figurantů s různými zraněními, které bylo třeba roztřídit, ošetřit a zajis-

tit jejich transport do zdravotnických zařízení. Zásah tak kladl vysoké nároky na taktiku, komu-

nikaci a spolupráci, navíc ztíženou hlučným a zakouřeným prostředím.  

Sobotní ráno jsme zahájili nástupem, rozdáním instrukcí a map, společným focením a 

přípravou stanovišť. Po rozvozu figurantů a hodnotících následoval rozvoz týmů na výchozí mís-

ta trasy, odkud se přesunuly na svá první stanoviště. Ta byla rozmístěna na trase dlouhé 23 ki-

lometrů. V 8.30 hod. byl maraton zahájen a pokračoval až do 21.30 hod. Během třinácti hodin 

účastníci prošli celou trasu, na které je čekalo 18 zastavení, na kterých se modelové situace in-

spirovaly známými filmy. Stejně jako v předchozím ročníku jsme zařadili také  dvojstanoviště, 

kde se potkaly dva týmy a musely situaci vyřešit společně. Výkon týmu, poskytnutou první po-

moc i taktiku zásahu sledoval přítomný hodnotící, který následně poskytl účastníkům zpětnou 

vazbu.  

Inspirovali jsme se například filmy: Hvězdné války, Mrazík, Pelíšky, Indiana Jones, Sám 

doma, 96 hodin. Na zasahující tak čekala různorodá zranění jako sečné rány světelným mečem, 

úpal po „otravě v troubě“, poranění oka bičem či připínáčky zabodané v chodidlech figurantů. 

Dvojstanoviště se nesla v duch filmů jako Kill Bill, Vinetou, Asterix a Obelix nebo Requiem pro 

panenku. Situace s více figuranty a vážnými zraněními, jako střelné rány, popáleniny a skalpace 

důkladně prověřily schopnosti účastníků v poskytování první pomoci. 

Maraton probíhal hladce podle harmonogramu, v jeho průběhu jsme i díky radiostani-

cím, zapůjčeným od společnosti KOMS Mělník, operativně řešili pomoc týmům s trasou, distri-

buci obědů, svačin a teplých nápojů na stanoviště. Po skončení maratonu a svezení všech účast-

níků zpět na základnu byla servírována večeře, navštívil nás zástupce společnosti Redbull a 

účastníci mohli využít mobilní hygienické zázemí postavené hasiči ze skladu Skuteč. Pozdní ve-

čer se nesl v duchu poskytování osobní psychohygieny peerkami z Linky bezpečí a ve sdílení 

zážitků a dojmů s ostatními účastníky.  V neděli ráno jsme zhodnotili průběh cvičení po organi-

zační stránce. Díky tomu jsme získali množství námětů do dalších ročníků a cennou zpětnou 

vazbu. 

Závěr: Celkové hodnocení vyznělo velmi kladně, organizátorům se dostalo poděkování a pozi-

tivně byla akce hodnocena všemi účastníky. 

 

Organizační tým cvičení Rescue Marathon , Praha 5. 10. 2016 


