
Bc. Jiří KRAPÁČ 

ZZS KHK 

LZS Hradec Králové 

DOPRAVNÍ NEHODA VOJENSKÉHO 
VOZIDLA NA D11 



PRŮBĚH UDÁLOSTI: 

• čas nehody T0 6:37 hod 

• „vojenské“ volání z místa nehody na linku 155 

• řešení KZOS 

 - souběh událostí v jeden čas 

 - nedostupné spádové posádky, za standardních podmínek 
   problematické pokrytí oblasti 

 - ? využití posádek sousedních krajů 
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VSTUPNÍ INFORMACE: 

• Vojenské vozidlo mimo dálnici 

• Převrácení na střechu ve vysoké rychlosti 

• Posádka 4 muži, katapultováni z vozidla.  2 resuscitovaní, 2 při vědomí  

• Na místě další 2 posádky vojenských vozidel poskytují  technickou a PP  

 

 

LR 130 Kajman 



ČASOVÝ PRŮBĚH: 

K06 RZP HK RLP NB RZP II HK 

Výzva 6:40 6:41 6:43 6:44 

Výjezd 6:42 6:42 6:44 6:45 

Na místě 6:51 6:56 6:56 7:05 

Odjezd 7:22 7:32 7:35 7:25 

Předání 7:36 7:45 7:48 7:49 



SITUACE NA MÍSTĚ: 

• LZS HK je 1. na místě zásahu 

• Bezpečnost s ohledem na provoz na dálnici a přepravovaný 
vojenský arzenál 

• Rozdělení dvoučlenného týmu:  

 - lékař třídění a označení zraněných 

 - záchranář koordinace postupu u resuscitovaných 

• Kvalitně poskytovaná PP i KPR  

 

 

 







STAV PACIENTŮ PŘI PRVOTNÍM 
VYŠETŘENÍ: 

 

• Pacient 1, řidič: , vyprošťován , zaklíněn pod převráceným 
vozem, NZO, hematom v oblasti krku jinak bez známek 
poranění, vstupní rytmus asystolie 

• Pacient 2, spolujezdec: shodný nález s pac. 1, + zhmoždění 
hrudníku vpravo bez PNO, zlomenina pažní kosti vpravo 

• Pacient 3, seděl vzadu vlevo: při vědomí, orientovaný, na vše si 
pamatuje. Hluboká tržná rána v oblasti konečníku od 
trubkového rámu vozidla 

• Pacient 4, seděl vzadu vpravo: při vědomí, orientovaný, na vše 
si pamatuje. Zlomenina klíční kosti vlevo, kontuze L stehna 

 





SMĚŘOVÁNÍ A TRANSPORT: 

• Rozhodnutí o akutním transportu pacienta č. 3 - LZS 

• Pacient č. 1 exitus na místě – neúspěná resuscitace 

• Pacient č. 2 ROSC v 7:18 posádkou RLP Nový Bydžov 

 

Cílové pracoviště:  

Traumacentrum  

FN Hradec Králové 

 

 



RESUME 

• Přesné zjištění situace na místě nehody KZOS  

• S omezením dostupné pozemní posádky 

• LZS krátce po zahájení provozuschopnosti 

• Perfektní spolupráce účastníků nehody, technická i první pomoc 
-  2 vojenští zdravotníci 

 

   Zásah u nehody podobného rozsahu osamocené 
posádky  posádky RLP, RZP 

   Triage 

 

 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


