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V šumperské nemocnici dnes ošetřovali „nebezpečného 

vězně“ 

Areál šumperské nemocnice dnes na chvíli připomínal spíše prostředí z akčního filmu. 

Nechyběla vězeňská eskorta, ozbrojení policisté, „nebezpečný vězeň“ i výjimečná 

bezpečnostní opatření. Naštěstí šlo jen o plánovaný nácvik, v rámci kterého si Vězeňská 

služba z Mírova mohla v reálném prostředí vyzkoušet převoz vězně k ošetření.  

Díky spolupráci s šumperskou nemocnicí si mohla vězeňská služba vyzkoušet převoz vězně 

k nezbytnému ošetření v reálném prostředí v rámci běžného pracovního dne. Vězněm byl 

tentokrát jen figurant, který v rámci bezpečnostního nácviku podstoupil v nemocnici širokou 

škálu různých vyšetření. „Místem pro nácvik byla ordinace našeho praktického lékaře doktora 

Jaroslava Radíka, která se nachází v pavilonu F a disponuje vlastním vchodem a příjezdovým 

prostorem pro vozidla Vězeňské služby ČR. Nácviku se zúčastnila i Policie České republiky, 

která zajišťovala ostrahu místa dojezdu eskortních vozidel vězeňské služby,“ popisuje 

vedoucí správy nemocničního areálu Ing. Martin Pelnář. 

Nemocnice musela v rámci nácviku zajistit bezproblémový dojezd eskortních vozidel a 

prostor zajistit tak, aby hladký příjezd eskorty nic nenarušilo. „Po příjezdu eskorty provedla 

vězeňská služba obhlídku prostor a okolí, poté došlo k transportu vězně do ambulance, 

Součástí nácviku bylo i „zkolabování“ vězně, takže byl povolán k ošetření vězně lékař přímo 

do eskortního vozidla,“ doplňuje Martin Pelnář s tím, že po následné stabilizaci zdravotního 

stavu vězně byla v ambulanci dokončena potřebná zdravotnická vyšetření a následně eskorta 

odjela zpět do Věznice Mírov. 

Proč jsou pravidelné nácviky převozu vězně k ošetření do nemocnice důležité, se ukázalo 

v předchozích letech, kdy v Česku došlo k několika úspěšným i neúspěšným pokusům o útěk. 

Jeden z nejznámějších případů se stal před pěti lety, kdy z pražské Thomayerovy nemocnice 

utekl oknem nemocničního pokoje zvlášť nebezpečný vězeň Jan Novák odsouzený za několik 

ozbrojených loupeží. Policie ho tehdy dopadla za několik týdnů po útěku.  

 



FOTO: Areál nemocnice dnes připomínal prostředí z akčního filmu. Autor: Tereza Bulková, 

Nemocnice Šumperk. 

FOTO 2: V ambulanci vězeň podstoupil nezbytná vyšetření. Autor: Tereza Bulková, 

Nemocnice Šumperk.  

 

 


