
Jiří Večera zachránil život mladé dívce 

Jiří Večera, vedoucí týmu SK Benešov B, masér a zdravotník divizního áčka, zachránil život mladé 
dívce. Autor: Deník/Pavel Šimáček  

Benešov – Zachránil život a do světa to nevytrubuje. Prostě si v tu chvíli věděl rady, co má udělat a 
nezpanikařil. Řeč je o Jiřím Večerovi z Pyšel, který se stará o fotbalisty Benešova a v úterním 
odpoledni ve vlaku pomohl zůstat mezi smrtelníky mladé dívce, která zkolabovala a upadala do 
bezvědomí. 

Co se vlastně stalo? „Jel jsem domů z práce vlakem a v zastávce Měcholupy zkolabovala patnáctiletá 
dívčina, která měla astmatický záchvat.  Nevěděl jsem, co se stalo, ale jak jsem uviděl, že někdo na 
zemi leží, okamžitě jsem vyskočil. Holka měla oči v sloup, nedýchala a byla v křeči. Podíval jsem se, 
jestli nemá zapadlý jazyk a okamžitě jsem začal provádět umělé dýchání. Po čtvrtém nebo pátém 
nadechnutí se chytla," oddechl si Jiří Večera při vzpomínce na úterní, jinak poklidnou cestu domů. 

Ač se zdá, že bylo vyhráno a lidský život byl hned zachráněn, tak tomu tak nebylo. „Měla slaboučký 
dech a malý puls. Stále mi upadala do astmatického záchvatu a nevnímala. Musel jsem jí pořád 
hlídat," popsal kritické chvíle. 

Stále upadala do kómatu 

Vlak popojel do zastávky Uhříněves, což je asi tři kilometry a tam se čekalo na příjezd záchranky. 
„Holku jsme vyndali ven, aby byla na čerstvém vzduchu a dostával jsem pokyny od operátora. Než 
přijela sanitka, udržoval jsem ji při vědomí, protože mi pořád upadala do kómatu." 

Spolucestujícím také nebyla situace ve vlaku lhostejná a snažili se pomoci. „Lidi nabízeli prášky, 
mladý kluk přinesl i foukačku, tedy dýchací přístroj pro astmatiky. Jenže nic z toho jí nemůžete dát, 
protože nevíte co má za astma," přesto děkoval zachránce za ochotu a dodal: „Až do příjezdu sanitky 
u mě byl průvodčí, takže ani vlak nemohl odjet." 

Patnáctileté dívce se tak mohlo stát osudové, že si na akci s kamarády nevzala přístroj „foukačku" na 
astma, která roztahuje dýchací cesty. „Je to paradoxní, ale ona i její přátelé jsou od nás z 
diagnostického ústavu. Její jméno neznám, ale dojdu se tam zeptat, jak to s ní dopadlo. Ona asi 
nebude vědět, co se vlastně stalo, protože nereagovala. Doufám, že to bude dobré, zareagoval jsem 
snad, tak jak jsem měl," věří zachránce. 

Zdravotnické vědomosti se hodily 

Jiří Večera sice není lékařem, ale k této činnosti má blízko. „Pohybuji se stále ve zdravotnictví. Na 
vojně jsem dělal plavčíka, prošel jsem zdravotnickým kurzem i jako rozhodčí a teď rozvážím 
diagnostické soupravy po laboratořích," vysvětluje a ukazuje, že v tu chvíli pro něj bylo „povinností" 
postarat se o dívku. 

Navíc stále žije fotbalem – dělá správce fotbalového areálu v Pyšelích, vedoucího mužstva v béčku 
Benešova, maséra a zdravotníka v áčku Benešova. „Jsem rád, že jsem mohl použít, to co znám a 
pomohl jsem.  Když už jsem u toho byl, tak jsem nechtěl, aby holka umřela," má Jiří Večera radost. 

Žák to „napráskal" 

Nikdo by se asi o jeho činu nedozvěděl, nebýt hráče SK Benešov Jana Žáka, který byl ve vedlejším 
vagónu vlaku a posléze se o všem zmínil a Facebooku. „Přímo jsem u toho nebyl, jen jsem vykoukl z 
vagónu a viděl, jak leží nějaká dívčina na zemi,  Jirka je u ní a lidi volají sanitku. Bylo tam spoustu lidí, 
kteří se drželi za hlavu, ale on byl schopen reagovat a holce pomoci.  Jsem na něj hrdý, že zachránil 
život, což se nestává každý den. Navíc potěší, když pomůže člověk, kterého znáte," byl hrdý na čin 
svého klubového maséra obránce divizního týmu. 
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