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21.12.2021  
Místo akce 
Dominikánská republika 

O tom, že nikdy nevíte, kdy své vědomosti použijete k záchraně života, svědčí 
příběh Matěje Vopata, studenta 2. ročníku bakalářského studijního oboru 
Zdravotnický záchranář, který svou rychlou pomocí a díky svým znalostem po-
mohl zachránit na své dovolené dva lidské životy.  

Zde je jeho příběh: „Konec roku jsem trávil v Dominikánské republice. Když jsme 
jeli na výlet na poloostrov Samana, míjeli jsme cestou do přístavu vážnou do-
pravní nehodu čtyř aut. Ta byla dosti poničená, jak do sebe narazila, a venku u 
jednoho z aut jsem viděl ležící asi pětatřicetiletou ženu a v autě zaklíněného mla-
dého muže. S delegátem, který uměl výborně španělsky, jsme přispěchali na po-
moc. Situace byla dosti nepřehledná a nikdo z přihlížejících nevěděl, co dělat. 
Kdosi měl v autě gumové rukavice a tak jsem si je hned nasadil a spěchal poskyt-
nout první pomoc. Žena, kterou vytáhli z auta, měla velmi vážně poraněnou 
hlavu, těžce dýchala a po chvíli u ní došlo k srdeční zástavě. Začal jsem okamžitě 
s resuscitací, která byla úspěšná. Po krátkém vyšetření jsem zjistil, že žena má 
zřejmě proraženou plíci. Měla i další těžká zranění, a tak jsem se ji s delegátem 
snažil udržet při životě. Po hodině dorazila záchranná služba. V mezičase hasiči 
vyprostili mladého muže, který měl otevřenou zlomeninu stehenní kosti a silně 
krvácel. Podařilo se nám ho docela rychle stabilizovat. Negativní zkušeností pro 
mě ale bylo, že lidé, kteří se kolem shlukli, si tuto vážnou nehodu natáčeli a jedi-
nou snahou některých z nich bylo udělat si co nejlepší snímek těžce raněných z 
bezprostřední blízkosti. To člověka naplní smutkem. Velkou radost jsem měl 
však z toho, že jsem se z novin pak dozvěděl, že oba ranění přežili. Člověk nikdy 
neví, co ho může potkat třeba i na dovolené. Pro mě to byla velká zkušenost. Díky 
studiu na fakultě jsem moc rád, že jsem někomu pomohl zachránit život. A to mě 
motivuje být ve své profesi co nejlepší.“ 
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Foto: archiv M. Vopat (na snímku vpravo dole) 

Více informací naleznete v zahraničních médiích:  

1) https://elnuevodiario.com.do/video-accidente-de-transito-deja-varios-heri-
dos-incluyendo-ninos-en-carretera-miches-punta-cana/ 

2) https://bavaronews.com/accidente-en-carretera-uvero-alto-miches/ 

3) https://www.youtube.com/watch?v=4Hg6-8e87SQ 

4) https://viphatomayor.com/2021/12/21/fuente-accidente-de-transito-deja-
varios-heridos-de-gravedad-en-carretera-uvero-alto-miches/  
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