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V rámci Dne otevřených dveří se záchranáři, kte-
rý se uskutečnil 11. června, mohli zájemci navští-
vit Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické 
záchranné služby Kraje Vysočina. 

K vidění zde byl například výcvik záchranářů nebo 
to, jak spolupracují složky Integrovaného záchran-
ného systému (IZS) v případě nehody. 

Na vlastní kůži jste si mohli vyzkoušet roli pacien-
ta, ale i záchranáře při výjezdu.

Největší zájem byl, soudě dle tvořících se front, o 
simulátor vrtulníku. Ten si chtěli vyzkoušet velcí i 
malí.

Svou práci tu ukázala také Policie ČR a návštěvníci 
si mohli zkusit například simulační brýle, díky kte-

rým viděli tak, jak vidí například člověk pod vlivem 
drog či alkoholu. 

Na programu byla v odpoledních hodinách také 
ukázka s policejním psovodem. Obzvlášť, když 
služební pes předváděl na jednom z policistů, jak 
probíhá zadržení agresivního pachatele, koukali 
mnozí s pusou dokořán.

„Líbil se nám simulátor helikoptéry, ten byl super, stej-
ně jako lezení na stěně a střílení na terč. Celkově byla 
akce prima,“ hodnotí celodenní program návštěvník 
Karel, který na akci vyrazil se synem Kubou.

„Líbilo se mi, že jsem si mohla vyrobit vlastní odzná-
ček,“ pochvalovala si sobotní program sedmiletá 
Verunka.

Kromě výroby odznáčků na děti čekalo několik 
stanovišť, kde musely plnit různé úkoly. Mezi těmi 
bylo například vyzkoušení již výše zmiňovaných 
brýlí simulujících požití alkoholu či drog.

„No tak to snad ne! To je síla,“ motal se s nasazený-
mi brýlemi, simulujícími nižší hladinu alkoholu v 
krvi, po betonovém place malý klouček. 

Dalšími úkoly bylo třeba pexeso, skládání puzzle 
anebo třeba střelba jako na biatlonu.

Tato disciplína se nakonec ukázala jako jedna z 
nejnáročnějších. Obzvlášť když vám při pekelném 
soustředění, téměř za hlavou, každou chvíli začne 
houkat siréna přistavených sanitek. -vd-

Lidé si mohli vyzkoušet role záchranářů

NA DNI otevřených dveří se záchranáři byla během celodenního programu k vidění a vyzkoušení spousta věcí. Především klučičí návštěvníky zaujaly zbraně, které si 
mohli nejen prohlédnout, ale i vzít do ruky. Velké publikum si pak získala ukázka výcviku policejního psa. Foto: Veronika Dawidowicz
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