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AKTUALITY Z VÝJEZDŮ

25. 2. Mladík utrpěl vážné popáleniny na hořovickém nádraží 

V sobotu po 22 hodině byli přivoláni středočeští záchranáři k úrazu elektrickým proudem v Hořovicích 
na vlakovém nádraží. Mladík, který se zde zřejmě pohyboval po střeše jednoho z vagónů, dostal 
zásah elektrickým proudem od drátů vysokého napětí. Utrpěl popáleniny na 70% těla a záchranáři 
také nemohli vyloučit i další zranění vlivem pádu z vlakové soupravy. Mladík byl ve vážném stavu 
předán letecké záchranné službě z Plzně k transportu do vinohradské nemocnice v Praze. Záchranáři 
na místě zasahovali společně s hasičským záchranným sborem a policií. 

24. 2. Dítě zemřelo při domácím porodu

Domácí porody jsou aktuálním a ožehavým tématem posledních měsíců. To že porody doma mohou 
být riziko pro matku a dítě je obecně známé. V porodnici má rodička i dítě při jakékoliv komplikaci 
okamžitou pomoc odborného personálu, při domácím porodu to není možné. Doba, která uplyne od 
zástavy dechu novorozence přes přivolání záchranné služby až po příjezd zdravotníků, je mnohdy 
klíčová, vteřiny ubíhají a s každou minutou se snižuje šance na záchranu života dítěte. S jedním 
takovým smutným výjezdem se setkali minulý víkend záchranáři z Městce Králové.  
 
24.2. v noci z pátku na sobotu byli voláni záchranáři k plánovanému domácímu porodu. Dítě krátce 
po narození přestalo dýchat a nejevilo známky života. Dispečerka linky 155 radila, jak má rodina 
poskytnout první pomoc do příjezdu záchranářů a prováděla tzv. telefonicky asistovanou resuscitaci. 
Lékař s posádkou po příjezdu prováděli rozšířenou neodkladnou resuscitaci s využitím všech v terénu 
dostupných dostupných pomůcek, přístrojového vybavení a léků. Veškeré snažení záchranářů však 
bylo marné a bez jakékoliv odezvy, lékař musel konstatovat smrt novorozence. Záchranná služba byla 
na místo přivolána příliš pozdě. U nešťastné události zasahovala také policie, která případ šetří. 

23. 2. Záchranáři zasahovali u noční havárie osobního auta na Rakovnicku 

Po třetí hodině v noci zasahovali rakovničtí záchranáři společně s pražskou leteckou záchrannou 
službou u havárie osobního auta, které se převrátilo na střechu. Nehoda se stala na křižovatce u 
obce Pavlíkov na Rakovnicku. Ve voze cestovala žena středního věku, která utrpěla středně těžké 
poranění hrudníku. Záchranáři jí po ošetření a zajištění předali letecké záchranné službě, která ženu 
transportovala do Fakultní nemocnice v Motole. 

12. 2. Smrtelná dopravní nehoda na R10 

V neděli v  19 hodin zasahovali záchranáři z Brandýsa nad Labem a ze Zdib u dopravní nehody na 14 
km rychlostní komunikace R10. Při nehodě byli těžce zraněni dva lidé, muž a žena, kteří při příjezdu 
záchranné služby nejevili známky života. Na místo byla přivolána i letecká záchranná služba. 
Záchranáři u obou těžce zraněných prováděli resuscitaci, ale obnovit základní životní funkce se ani u 
jednoho z nich nepodařilo. Musela být konstatována smrt. Nikdo jiný při nehodě nebyl zraněn.  

12. 2. Záchranáři zasahovali u holčičky, která se propadla ledem na řece 

Berounští záchranáři zasahovali v neděli v Nižboru u malé dívky, která se propadla ledem na řece. 
Dívku vytáhla z vody kolemjdoucí žena, která jí tím s největší pravděpodobností zachránila život. 
Holčička po vytažení z vody nedýchala a nekomunikovala. Dispečink linky 155 přijal volání těsně před 
druhou hodinou odpolední. Dispečerka na místo okamžitě poslala sanitní vozy a radila ženě, jak má 
poskytnou první pomoc a zahájila telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Během chvíle se 
ženě podařilo dívenku rozdýchat. Při příjezdu záchranné služby byla promočená a silně podchlazená 
dívka už při vědomí a plakala. Její stav byl vážný. Záchranáři se jí snažili co nejvíce zahřívat a po 
zahájení léčby jí převezli do Fakultní nemocnice v Motole. 

12. 2. Mladík se těžce zranil při hokejovém zápase

V neděli v 11 hodin dopoledne zasahovali záchranáři u úrazu hokejisty v Rakovníku na zimním 
stadionu. Mladík zde při hokejovém utkání narazil hlavou do mantinelu a těžce se zranil, byl v 
bezvědomí a záchranáři u něj museli zhruba 10 minut provádět srdeční masáž. Na místo byla 
přivolána také pražská letecká záchranná služba, která muže po ošetření a zajištění transportovala do 
Ústřední vojenské nemocnice Praha. 

10. 2. Zásahy záchranářů v mrazivém počasí

Náhlé změny teplot, mrazivé počasí, sníh a náledí mohou mít za následek výjezdy záchranné služby k 
nejrůznějším případům – dopravním nehodám, úrazům a podchlazeným nebo umrzlým lidem. Nejde 
se nezmínit o tom, že mnohé případy média zveličují a hledají spojitost s mrazy i tam kde nemusí 
být. Záchranná služba Středočeského kraje nezaznamenala v posledních týdnech žádný nárůst 
průměrného počtu výjezdů. 
 
Záchranáři v těchto dnech zasahují u kolapsových stavů a celkového zhoršení zdravotního stavu 
zejména u starších lidí nebo chronicky nemocných. Mírný nárůst výjezdů je k dušnostem. Potíže mají 
zejména kardiaci a astmatici. Zaznamenali jsme také nárůst volání na Call centrum záchranné služby 
– zdravotnickou poradenskou linku (tel. 800 888 155). Lidé chtějí především vědět jak se chovat a 
chránit ve vysokých mrazech. 
 
Pozor by si v mrazivých dnech měli dávat zejména starší lidé, malé děti a chronicky nemocní. 
Ohroženými skupinami jsou zejména kardiaci a astmatici. Důležitá je dostatečná vrstva oblečení, 
pokrývka hlavy a namazání obličeje popř. rukou krémem. Rizikové skupiny lidí by se měly pohybovat 
venku jen po dobu nezbytně nutnou a vyvarovat se zvýšené fyzické námaze. V případě kluzkých silnic 
a chodníků je nejdůležitější prevence, předvídavost a opatrnost. V případě vážnějšího úrazu nebo 
závažného zhoršení zdravotního stavu je důležité poskytnout první pomoc, postiženého přesunout do 
tepla nebo alespoň přikrýt a izolovat jej od studené země a neprodleně volat záchrannou službu 

Kdo jsme Kontakty Pro veřejnost Pro zdravotníky Školicí a výcvikové středisko Call centrum ZZS Fotogalerie Nabízíme Odkazy



(č.155). 
 
Počet úrazů na sněhu a náledí je ve Středočeském kraji zatím nízký, mnohem více záchranáři 
zasahují například u úrazů, které si lidé způsobí doma. Nižší číslo se týká také podchlazených a 
umrzlých osob. Je však důležité poznamenat, že v případě „umrzlých“ osob se obvykle jedná o úmrtí 
beze svědků a umrznutí bývá na místě stanoveno pouze jako jedna z možných příčit smrti a vždy je 
nařízena pitva, která úmrtí objasní. Takové případy měli záchranáři ve středních Čechách za letošní 
zimu zatím tři. Všechny se staly tento týden - ve středu záchranáři vyjížděli k úmrtí na Kolínsku a ve 
čtvrtek dva se jednalo o dva případy na Nymbursku. Mírný nárůst dopravních nehod záchranáři 
zaznamenali v úterý 7. 2. a ve čtvrtek 9. 2. Až na výjimky se ve většině případů jednalo o nehody s 
lehčím zraněním, nebo bez zranění.  Je důležité opět podotknout, že ne všechny z těchto nehod 
souvisely s náledím či sněhem. 

 
 
 

9. 2. Záchranáři zasahovali během čtvrtka u několika dopravních nehod

Středočeští záchranáři zasahovali ve čtvrtek u dvou dopravních nehod na dálnici D11. Obě nehody se 
staly na podobném místě 34 - 35 kilometr ve směru na Hradec Králové zhruba s hodinovým 
odstupem. První z nehod byla záchranářům nahlášena v 11:28. S osobním vozem zde havarovala 
řidička s dvěmi malými dětmi ve voze. Řidička i jedno s dětí utrpěly otřes mozku. Záchranáři 
maminku s oběma dětmi po ošetření převezli do kolínské nemocnice.  
 
Druhá z nehod se stala ve 12:30. Řidička zde zřejmě v plné rychlosti narazila do svodidel a propadla 
čelním sklem. Na místo okamžitě vyrazili nymburští záchranáři, letecká záchranná služba nemohla 
vzlétnout kvůli počasí. Mladá žena utrpěla těžké zranění obou dolních končetin. Chvíli po nehodě 
kolem projížděla záchranná služba z Jičína, která u nehody zastavila a poskytla zraněné ženě pomoc 
do příjezdu naší záchranné služby. Při příjezdu nymburských záchranářů byla žena při vědomí a 
komunikovala. Kvůli závažnosti zdravotního stavu jí záchranáři uvedli do umělého spánku, 
zaintubovali a připojili na umělou plicní ventilaci. Kvůli velkému krvácení také museli hradit krevní 
ztráty. Ženu poté transportovali sanitním vozem do pražské vinohradské nemocnice.  
 
Před čtvrtou hodinou odpolední dostal dispečink linky 155 nahlášenou také dopravní nehodu 11 aut 
na rychlostí komunikaci R4 u Dobříše. Při nehodě byli lehce zraněni tři lidé. Po ošetření byli převezeni 
naší záchrannou službou na centrální příjem do příbramské nemocnice. 

Před čtvrtou hodinou vyjížděli středočeští záchranáři také k obci Bukovno na Mladoboleslavsku. Mladý 
řidič osobního auta zde narazil ve vysoké rychlosti do stromu. Utrpěl středně těžké zranění, zasahující 
lékař však nemohl vyloučit i jiná vážnější poranění. Na místo byla přivolána letecká záchranná služba 
z Prahy, kterou byl muž po ošetření a zajištění transportován do Ústřední vojenské nemocnice Praha. 

3. 2. Chlapci přimrzl jazyk k zábradlí (Benešovsko) 

To že se stávají kovy v mrazu lepkavými, si vyzkoušel v pátek odpoledne na vlastní kůži malý chlapec 
na Benešovsku. Dispečink záchranné služby dostal ve 14:30 hlášení o chlapci, kterému přimrzl jazyk 
k zábradlí a po odtržení krvácel. Na místo vyrazila rychlá zdravotnická pomoc z Votic. Záchranáři 
chlapci jazyk otřetřili a transportovali jej na kontrolu do benešovské nemocnice. 

20. 1. Nehoda vlaku a kamionu na Příbramsku 

Na vlakovém přejezdu v Březnici na Příbramsku zasahovali v poledne záchranáři u střetu osobního 
vlaku s kamionem. Těžká zranění utrpěl muž jedoucí v kamionu a záchranáři také na místě ošetřili 
dvě lehce zraněné ženy z vlaku. U nehody zasahovaly dva sanitní vozy a letecká záchranná služba z 
Prahy. Muž utrpěl mnohočetná těžká zranění, kterým na místě podlehl, nepomohly ani snahy 
záchranářů o oživení. Dvě lehce zraněné ženy záchranáři převáželi do příbramské nemocnice na 
centrální příjem. 

20. 1. Vůz se přavrátil na střechu, uvnitř bylo malé dítě (Kolínsko) 

Záchranná služba Středočeského kraje zasahovala v pátek dopoledne u osobního auta, které se 
poblíž obce Tuchoraz převrátilo na střechu. Záchranáři ošetřili dvě lehce zraněné ženy. Ve voze 
cestovalo také miminko, které neutrpělo žádné viditelné zranění, ale bylo záchrannou službou 
převezeno na pozorování do kolínské nemocnice. Lehce zraněné pacientky byly předány tamtéž. 

20. 1. Dopravní nehoda na dálnici D1 

Záchranná služba zasahovala v pátek dopoledne u dopravní nehody dvou osobních aut na 52. 
kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Na místě zasahovali záchranáři z Vlašimi společně s policií a 
hasičským záchranným sborem. Při nehodě byla těžce zraněná mladá žena, která byla po poskytnutní 
přednemocniční neodkladné péče do nemocnice v Praze transportována vrtulníkem pražské letecké 
záchranné služby.

 

17. 1. Záchranáři zasahovali u sraženého chodce autobusem

V úterý 17. ledna ve 22.30 zasahovali záchranáři u sraženého chodce autobusem v Mladé Boleslavi. 
Na místo vyrazily pozemní posádky a letecká záchranná služba z Prahy. Chodec utrpěl těžká zranění a 
jeho stav byl kritický. Záchranáři ho chtěli po ošetření a zajištění letecky přepravit do Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze, během transportu do nemocnice však pacient ve vrtulníku zemřel. 

17. 1. Záchranáři zasahovali u osoby s náhlou zástavou oběhu (Kutnohorsko)

V úterý odpoledne záchranáři, policisté a hasiči zasahovali u osobního auta, které sjelo do 
příkopu mezi obcemi Drobovice a Horky (okres Kutná Hora). Na místo vyrazili záchranáři z Čáslavi a 
letecká záchranná služba z Prahy. Byl zde nahlášen muž s náhlou zástavou oběhu. Do příjezdu 
sanitního vozu prováděli lidé na místě nehody, za asistence dispečerky linky 155, nepřímou srdeční 
masáž. Po příjezdu sanitního vozu pokračovali v resuscitaci záchranáři. Bohužel se jim u muže 
nepodaři obnovit srdeční akci a zasahující lékař konstatoval smrt. 

17. 1. Havárie osobního auta u Mnichovic (Praha - východ) 

Záchranná služba Středočeského kraje zasahovala v úterý dopoledne u havárie osobního auta u 
Mnichovic. Na místo vyrazily sanitní vozy a letecká záchranná služby z Prahy. Záchranáři na místě 
spolupracovali s hasičským záchranným sborem a Policií ČR. Při nehodě byla těžce zraněná jedna 
osoba. Utrpěla mnohočetná zranění a byla ve vážném stavu letecky transportována do Fakultní 
nemocnice Motol. 

11. 1. Tomáš a Oskar – miminka, kterým záchranáři pomohli na svět



Začátkem ledna zasahovali středočeští záchranáři u dvou porodů, kdy děti chtěly na svět poněkud 
rychleji a jejich maminky už nestihly dojet do porodnice.

10. 1. ve 2:45 v noci byli voláni záchránáři z Brandýsa nad Labem k ženě, která začala rodit v autě 
cestou do porodnice. Po příjezdu záchranářů na místo, bylo už miminko na světě, zabalené v osušce 
a v maminčině náručí. Záchranáři chlapce i maminku ošetřili, přestřihli pupečník a miminko pořádně 
zabalili, aby bylo v teple. Chlapec dostal jméno Tomáš a byl i s maminkou převezen na porodnické 
oddělení do Neratovic.

3. 1. po 13 hodině vyjížděli říčanští záchranáři k ženě, které doma praskla plodová voda a měla 
kontrakce po 2 minutách. Než na místo stihl dojet lékař, setřičce a řidiči se podařilo porodit malého 
Oskara. Porod proběhl bez komplikací, chlapeček i maminka byli v pořádku. Tatínek, který byl u 
porodu přítomen, si mohl přestřihnout pupeční šňůru. Maminku s Oskarem záchranáři poté  převezli 
do benešovské porodnice. 

10. 1. Tragická dopravní nehoda na Kutnohorsku 

V úterý po sedmé hodině večerní přijali výzvu k dopravní nehodě u obce Malešov na Kutnohorsku, při 
které bylo těžce zraněno dítě školního věku. Na místo vyjeli okamžitě kutnohorští záchranáři a byla 
aktivována letecká záchranná služba. Chlapec byl v bezvědomí a nedýchal. Po dobu cesty sanitního 
vozu na místo události dispečerka naváděla volající, jak poskytnou první pomoc a prováděla 
telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Po příjezdu záchranáři pokračovali v resuscitaci, 
která trvala téměř hodinu. Přes veškeré usilí záchranářů se chlapce nepodařilo oživit a byla 
konstatována smrt. Nikdo jiný při nehodě nebyl zraněn. 

10.1. Záchranáři zasahovali u dopravní nehody tří osobních aut (Praha - východ)

V úterý ráno zasahovali středočeští záchranáři u dopravní nehody tří osobních aut na křižovatce mezi 
obcemi Měšice a Bášť na Praze - východ. Zdravotnické operační středisko k nehodě vyslalo sanitní 
vozy z Brandýsa nad Labem, ze Zdib a pražskou leteckou záchrannou službu. Záchranáři ošetřili tři 
zraněné muže. Jeden z nich byl ve vážném stavu letecky transportován do Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. Zbývající dva pacienty s lehčími zraněními převezli záchranáři do nemocnice 
sanitními vozy.

8. 1. Požár v Brandýse nad Labem 

V 16 hodin byl záchranářům hasičským záchranným sborem nahlášen požár v Brandýse nad Labem a 
inhalace dvou dětí kouřem. Dispečink na místo vyslal dva sanitní vozy a lékaře ve voze rendez-vous. 
Zraněné byly dvě děti školního věku a jedna dospělá osoba. Jedno z dětí a dospělá osoba utrpěly 
popáleniny a záchranáři je po ošetření převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhé 
dítě se nadýchalo zplodin z hoření, záchranáři malého pacienta přepravili do Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze. 

 

8. 1. Vážná dopravní nehoda na Rakovnicku 

Rakovničtí záchranáři společně s pražskou leteckou záchrannou službou, hasičským záchranným 
sborem a policií zasahovali v neděli v devět hodin ráno u havárie osobního auta, které narazilo do 
stromu poblíž obce Ruda na Rakovnicku. Uvnitř vozu byla těžce zraněná a zaklíněná žena, kterou 
museli vyprostit příslušníci hasičského záchranného sboru, poté byla pacientka předána do péče 
záchranářů, kteří ji zajistili a zahájili léčbu. Žena byla letecky tranasportována do Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze.

7. 1. Záchranáři ošetřili muže s bodným zraněním (Praha - západ) 

V 15:40 přijali středočeští záchranáři hlášení o potyčce v rodině na Praze - západ. Zraněni byli dva 
muži. Jeden z mužů utrpěl bodnou ránu v oblasti zad, druhý lehčí zranění hlavy. Na místě zasahovali 
záchranáři ze Zbraslavi a Davle společně s Policií ČR. Lehce zraněný muž byl převezen do Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze, druhý byl po ošetření předán ve Fakultní nemocnici Motol. 

1. 1. Silvestrosvská noc z pohledu záchranky 

Během silvestrovské noci středočeští záchranáři ošetřili 22 lidí pod vlivem alkoholu, 
jednalo se nejčastěji o úrazy v opilosti, ale v několika případech se jednalo o těžkou 
opilost a otravu alkoholem. 10 osob bylo zraněno pyrotechnikou a 16 x vyjeli záchranáři 
k napadení a dvakrát byli sami napadeni.  
 
Těsně po půlnoci záchranáři zasahovali na Kolínsku u dvou sražených žen autem. Utrpěly lehčí 
zranění a byly převezeny na chirurgickou ambulanci do Kolína. V noci záchranáři zasahovali také u 
požáru rodinného domu na Kladensku, z místa byly odvezeny čtyři osoby do nemocnice. Dva dospělí 
a dvě děti se nadýchali zplodin z kouře. V Ledčicích záchranáři ošetřili tři osoby, které byly zraněné 
od pyrotechniky. V jednom případě se jednalo o vážný úraz ruky a pacient byl převezen sanitním 
vozem do Fakultní nemocnice Bulovka, ve dvou dalších případech se jednalo o lehčí úraz hlavy. 

V Jiřicích sedmnáctiletého mladíka zasáhla petarda do obličeje. Kvůli závažnosti úrazu byl na místo 
kromě sanitního vozu vyslán i vrtulník pražské letecké záchranné služby. Mladík byl po ošetření 
předán k leteckému transportu do jedné z pražských nemocnic. Na Kolínsku záchranáři také 
zasahovali u potyčky, při které přišel o část nosu jeden z mužů, záchranáři ho převezli k dalšímu 
ošetření do kolínské nemocnice. Na Mladoboleslavsku vyjížděla záchranná služba k hlášenému 
napadení – bodné ráně do krku. Nejednalo se však o závažné zranění a pacient byl převezen do 
oblastní nemocnice. Během noci byli záchranáři dvakrát napadeni. Na Příbramsku agresivní pacient 
kopl lékařku do nohy a ta pak musela absolvovat vyšetření na RTG, říčanské posádce při zásahu 
útočník kopal do sanitního vozu a snažil se ho poškodit. 

31. 12. Na ženu na Rakovnicku spadl strom, je těžce zraněná 

Rakovničtí záchranáři a letecká záchranná služba společně s policií a hasičským záchranným sborem 
zasahovali v sobotu odpoledne u ženy, na kterou spadl při kácení v lese strom. Žena utrpěla vážný 
úraz hlavy a byla v bezvědomí. Událost se stala na Rakovnicku. Záchranáři pacientku po ošetření a 
zajištění předali k leteckému transportu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 



31. 12. Muži vybuchla v ruce petarda (Kladensko) 

Silvestrovské výjezdy záchranné služby začaly na Kladensku trochu předčasně už v sobotu 31. 12. 
Čtyři minuty po půlnoci byli záchranáři voláni k muži středního věku, kterému v ruce vybouchla 
petarda. Muž měl poraněné prsty a byl po ošetření převezen záchrannou službou do kladenské 
nemocnice. 

28. 12. Smrtelná nehoda na Benešovsku 

Ve středu po čtvrté hodině ráno zasahovali záchranáři u havárie nákladního auta mezi Miličínem a 
Oldřichovcem na Benešovsku. Ve voze byl hlášený zaklíněný a těžce zraněný mladý muž. Na místo 
vyrazili záchranáři z Votic a Benešova a ostatní složky integrovaného záchranného systému. 
Aktivována byla také pražská letecká záchranná služba. Muž utrpěl smrtelná zranění, kterým ještě 
před příjezdem záchranářů podlehl, zasahující lékař po příjezdu konstatoval smrt.

28. 12. Havárie autobusu na Slánsku 

Ve středu před desátou hodinou vyjížděli záchranáři ASČR k převrácenému autobusu na rychlostní 
komunikacei R7 u Lotouše. Při nehodě  byli zranění tři cestující a řidič autobusu, který zřejmě 
zkolaboval ještě před nehodou a po příjezdu záchranářů nejevil známky života. Záchranáři okamžitě 
zahájili resuscitaci, i přes jejich maximální úsilí se muže nepodařilo oživit a zasahující lékařka 
konstatovala smrt. Tři zranění cestující byli převezeni do slánské nemocnice s lehčím až středně 
těžkým zraněním. Původní informace z místa události hovořily i o dalších těžce zraněních, ale to se 
později nepotvrdilo. Původně dostal dispečink záchranné služby také informaci o dvaceti lidech v 
autobusu a aktivoval traumaplán.  
 
Na místě zasahovaly  tři sanitní vozy, jeden vůz dopravní zdravotní služby, vozidlo randez - vous a 
dva vrtulníky letecké záchranné služby z Prahy a Ústí nad Labem, které byly později z místa 
odvolány. 

26. 12. Vánoce z pohledu záchranky

V letošním roce středočeští záchranáři i dispečeři linky 155 vánoční svátky hodnotí spíše jako klidné. 
Od 23.12. 00:01 do 26.12. 16:00 bylo celkem 1138 zásahů, což je zhruba o 100 výjezdů více než v 
loňském roce.

Větší nárůst výjezdů jsme zaznamenali pouze těsně před svátky 22. a 23. prosince a další nárůst 
předpokládáme na Silvestra. Během svátků jsme zaznamenali také více volání na Call centrum 
záchranné služby, kam se lidé obraceli pro radu jak postupovat mimo ordinační hodiny jejich lékaře, 
na koho se obrátit, co dělat v případě nějakých zdravotních obtíží a podobně. Skladba výjezdů ničím 
nevybočovala. Spíše se vyjíždělo k lidem nemocným a ke starším lidem, jednalo se nejčastěji o 
dušnosti, kolapsové stavy a celkové zhoršení zdravotního stavu, ale také úrazy a bolesti břicha.  Na 
Berounsku záchranáři zasahovali u malého dítěte, které se na ruce popálilo o doutnajícího františka.

Narostl také počet zlomyslných volání. 24.12. byli například voláni záchranáři ve 22,30 hod. k 
pacientovi ve Staré Boleslavi, který užívá pervitin, je po výkonu trestu a agresivní. Po příjezdu 
posádek na místo bylo záchranářům řečeno, že pacienta nikdo nezná. Když dispečink kontaktoval 
znovu oznamovatele, bylo řečeno, že šlo o žert. 
 
Bohužel i k Vánocům patří smutné výjezdy, kdy nejsou výjimkou dopravní nehody, jeden takový 
výjezd zažili rakovničtí záchranáři. 26. 12, v noci ze soboty na neděli zasahovali u vážné dopravní 
nehody u Pavlíkova, kde osobní auto s partou mladých lidí narazilo ve vysoké rychlosti čelně do 
stromu. Všech pět cestujících bylo zraněno a jedna dívka byla zraněna velmi těžce. Na místě měli 
záchranáři tři sanitní vozy a vypomáhali také kolegové z plzeňského kraje a pražská letecká 
záchranná služba. Ta těžce zraněnou dívku v kritickém stavu po ošetření a zajištění transportovala do 
střešovické nemocnice. Ostatní  cestující byli zraněni lehce až středně těžce a byli do převezeni 
sanitními vozy do rakovnické nemocnice.

15. 12. Vážná dopravní nehoda na Benešovsku

Středočeští záchranáři během čtvrtka zaznamenali mírný nárůst dopravních nehod kvůli kluzkým 
silnicím. Nejvážnější nehoda se stala v ranních hodinách u Konopiště na Benešovsku. Osobní auto 
zde narazilo do stromu a jedna osoba utrpěla těžké zranění. Na místě zasahovali záchranáři z 
Benešova a pražská letecká záchranná služba, Policie ČR a hasičský záchranný sbor. Po ošetření a 
zahájení léčby byl zraněný muž předán k leteckému transportu do Fakultní nemocnice Motol. 

12. 12. Těžce zraněný mladík při nehodě na Benešovsku

V pondělí ve 13:40 zasahovali benešovští záchranáři u hávarie osobního auta, které narazilo do 
stromu. Nehoda se stala u obce Bedrč na Benešovsku. Ve voze byl zaklíněný a těžce zraněný mladý 
muž. Záchranáři na místě spolupracovali s hasičským záchraným sborem, který muže vyproštoval. Na 
místo byla přivolána pražská letecká záchranná služba. Té byl pacient po ošetření a zajištění předán k 
transportu do Fakultní nemocnice Motol. 

11. 12. Záchranáři od nědělního rána zaznamenali zvýšené množství dopravních 
nehod

Záchranáři od nědělního rána zaznamenali zvýšený počet dopravních nehod. Nehorší situace byla 
ranních a dopoledních hodinách. Nejzávažnější nehoda se stala na dálnici D1 ve směru na Prahu u 
exitu 15, dodávka zde zezadu narazila ve vysoké rychlosti do kamionu. Při nehodě byli zraněni dva 
muži. Jeden z nich podlehl smtelnému zranění ještě před příjezdem záchranné služby a druhý utrpěl 
mnohočetná zranění a byl ve vážném stavu. Na místě kromě sanitních vozů z Jesenice a Říčan 
zasahoval vrtulník pražské záchranné služby. Těžce zraněného muže ošetřili záchranáři ve spolupráci 
s kolegy z letecké záchranné služby a předali jej k leteckému transportu do Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady.

Odpoledne zasahovali záchranáři u havárie osobního auta, které skončilo na boku, u Chrášťan ve 
směru na Chýni. Z místa převezli záchranáři jednoho zraněného muže do motolské nemocnice. Ráno 
vyjížděly sanitní vozy z Brandýsa nad Labem ke hromadnému pádu cyklistů v Čelákovicích. U dalších 
dopravních nehod, které se obešly bez vážnějšího zranění, zásahovali záchranáři například v 
Zalužanech na Příbramsku, v Kladně, Kostelním Hlavně na Praze - východ, u Křivoklátu, Líbeznice a 
Ovčár.

 

9. 12. Záchranáři ošetřovali opařeného chlapce (Praha - východ) 

U dalšího smutného případu opařeného dítěte zasahovali záchranáři z Říčan a pražské letecké 
záchranné služby v pátek odpoledne na Praze - východ. Dvouletý chlapec na sebe nešťastnou 
náhodou vylil hrnek s horkou kávou. Utrpěl rozsáhlé opařeniny v oblasti hrudníku. Záchranáři jej po 
ošetření předali k leteckému transportu do pražské vinohradské nemocnice. Případy opařených nebo 
popálených dětí evidují záchranáři každý rok velké množství. Jedná se o jeden z nejčastějších 
domácích úrazů malých dětí.  



8. 12. Při dopravní nehodě v Černošicích bylo zraněno šet osob

Záchranáři ve čtvrtek v podvečer zasahovali v Černošicích u tragické dopravní nehody dvou osobních 
aut. Na místě bylo zraněno šet mladých lidí. Jeden z nich byl zraněn těžce, dva středně těžce a tři 
osoby lehce. Záchranáři na místě spolupracovali s Policií ČR a hasičským záchranným sborem. 
Zranění byli po ošetření rozvezeni do pražských nemocnic.

6. 12. Při nehodě byly zraněny i dvě malé děti (Nymbursko)
V 7 hodin ráno zasahovali záchranáři z Nymburka a Lysé nad Labem u dopravní nehody dvou 
osobních aut u obce Jiřice. Při nehodě bylo zraněno pět lidí, z nichž dva byli chlapci předškolního 
věku. Pro jedno z dětí byl poslán vrtulník pražské zdravotnické záchranné služby. Chlapec utrpěl 
zranění v obličeji a byl po ošetření transportován do Fakultní Thomayerovy nemocnice k vyloučení 
vážnějšího úrazu hlavy. Druhý chlapec nejevil známky žádného zranění a byl sanitním vozem 
převezen do nemocnice v Mladé Boleslavi na pozorování. Zbývající tři účastníci dopravní nehody 
utrpěli lehká zranění a byli po ošetření přepraveni sanitními vozy do mladoboleslavských a 
nymburským nemocnic.

3. 12. Záchranáři zasahovali u havárie na D5
V sobotu v devět hodin večer zasahovali středočeští záchranáři u havárie osobního auta na dálnici D5 
u Žebráku ve směru na Plzeň. Ve voze byly tři lidé, muž a dvě ženy. Obě ženy s pohmožděninami 
záchranáři převezli do hořovické nemocnice. Muž byl s těžkým zraněním transportován do pražské 
motolské nemocnice.

28. 11. Záchranáři zasahovali v Tuchlovicích u skupiny dětí
V pondělí dopoledne byli voláni záchranáři ke většímu množství nadýchaných dětí neznámé látky 
v základní škole v Tuchlovicích. Na místo dispečink vyslal dva vozy záchranné služby a čtyři vozy 
nemocniční dopravní zdravotní služby. Po příjezdu na místo byla skupina šestnácti žáků již vyvedena 
ven na čerstvý vzduch. K nadýchání dětí došlo zřejmě během realizace vánoční výzdoby školy při 
používání zlatého zdobícího spreje. Děti si stěžovaly především na bolesti hlavy a nevolnost a u jedné 
dívky se jednalo o dušnost. Ta byla později převezena na pozorování do kladenské nemocnice. 
Zbývající děti byly po kontrole zdravotního stavu ponechány na místě.

27. 11. Při požáru v Loděnici záchranáři ošetřili dvě osoby
V neděli po 17 hodině zasahovali hasiči, policisté a záchranáři u požáru jedné výrobní haly v Loděnici 
na Berounsku. Na místě ošetřili popáleného muže, kterého poté transportovali do vinohradské 
nemocnice. Ženu, která byla rozrušená a nadýchaná kouře, záchranáři transportovali do berounské 
nemocnice. Nikdo další při požáru nebyl zraněn. Přesto jeden sanitní vůz během likvidace ohně zůstal 
pro jistotou na místě ještě několik hodin, kdyby se tomu tak stalo. 

20. 11. Při nehodě ve Staré Boleslavi byli těžce zraněni tři mladíci.
V neděli ve čtyři hodiny ráno zasahovali záchranáři u havárie vozidla pod dálničním mostem ve Staré 
Boleslavi. Při nehodě byli zraněni tři mladíci, všichni utrpěli středně těžká až těžká zranění hlavy nebo 
obličeje. Záchranáři na místě zasahovali společně s policií a hasičským záchranným sborem. Po 
ošetření, zajištění a zahájení léčby byli zranění převezeni záchrannou službou do pražských nemocnic.

17. 11. Záchranářům na výjezdu vykradli sanitku 

Ve čtvrtek 17. listopadu vyjížděli mladoboleslavští záchranáři ke kolapsovému stavu staršího muže v 
Mladé Boleslavi.Když byli u pacienta v bytě a věnovali se jeho zdravotnímu stavu, někdo rozbil boční 
okýnko sanitního vozu a ukradl obrazovku od navigace. Posádka záchranné služby zjistila stav 
sanitního vozu až ve chvíli, kdy chtěla pacienta transportovat do nemocnice. Na místo byl vyslán jiný 
sanitní vůz, protože sanitka kvůli rozbitému okýnku a střepům v kabině nebyla pojízdná. Pacient byl 
poté převezen druhým sanitním vozem do mladoboleslavské nemocnice. Na místo záchranáři přivolali 
policii. Celková škoda na vozidle a navigaci je přibližně 50 000 Kč. Celou noc a páteční dopoledne 
byla sanitka mimo provoz a místo ní byl v provozu záložní sanitní vůz. Během pátku by měla být 
opravena a zprovozněna. Pachatel ze sanitního vozu odcizil pouze obrazovku bez navigace, která bez 
zbytku přístroje není funkční a pachateli tedy s největší pravděpodobností k ničemu nebude. 

15. 11. Záchranáři v noci zasahovali u hromadných nehod na R7 

V úterý ve 21:35 záchranáři přijali tísňovou výzvu o dopravní nehodě na rychlostní komunikaci R7 u 
Třebíze. Na místě se srazil autobus s několika osobními auty. K nehodě vyrazili záchranáři ze Slaného 
a Loun. Na místě ošetřili čtyři lehce zraněné osoby z osobních aut a převezli je do nemocnic ve 
Slaném a v Kladně.  
 
O hodinu později byla na dispečink linky 155 v Kladně nahlášena dopravní nehoda 20 - 30 osobních 
aut na 16 km R7 ve směru na Slaný. K nehodě vyrazili záchranáři z Kladna a Slaného, vypomohli 
záchranáři z Prahy a Loun a kladenská nemocniční dopravní zdravotní služba. Na místě zasahovalo 
celkem devět sanitních vozů společně s hasičským záchranným sborem a policií. Slánským 
záchranářům hned po příjezdu jedno z protijedoucích vozidel nebouralo sanitku. Nikdo z posádky ani 
osobního auta nebyl zraněn, ale sanitka byla od té doby nepojízdná.  U hromadné nehody záchranáři 
ošetřili přibližně devět lehce zraněných osob. Tři z nich podepsaly negativní revers a zbývajících šest 
zraněných bylo rozvezeno do nemocnic v Kladně a ve Slaném. 

14. 11. Auto na Rakovnicku narazilo do stromu, na místě zasahoval vrtulník 

Rakovnická záchranná služba zasahovala v pondělí po poledni u havárie osobního automobilu, který 
narazil do stromu poblíž obce Lubná. Ve voze byla zaklíněná a těžce zraněné mladá žena. Po 
vyproštění hasičským záchranným sborem byla předána do péče záchranářů. Ti u ženy zahájili 
nedkladnou přednemocniční péči. Po zajištění a zahájení léčby byla pacientka do nemocnice 
přepravena vrtulníkem pražské letecké záchranné služby, který byl na místo z důvodu těžkého 
zranění přivolán.

13. 11. Sražený chodec na dálnici D1

V neděli v půl šesté ráno zasahovali záchranáři u sraženého chodce na dálnici D1 na 17 km ve směru 
na Prahu. Na místě zasahovaly posádky z Říčan. Muž utrpěl těžká zranění, kterým ještě před 
příjezdem záchranné služby podlehl. Lékař po příjezdu na místo konstatoval smrt.

12. 11. Záchranáři ošetřil dva těžce zraněné u nehody na Praze - východ

V sobotu před půlnocí byla záchranářům hlášena dopravní nehoda mezi Jevany a Vyžlovkou na Praze 
- východ. Na místo vyrazily posádky záchranné služby z Kostelce nad Černými lesy, Českého Brodu a 
vozidlo randez-vous z Říčan. Při nehodě byly těžce zraněné dvě osoby, které byly po ošetření 
zajištění tranportovány do pražské vinohradské nemocnice. 

12. 11. Vážná dopravní nehoda na Mělnicku

V sobotu před 18 hodinou zasahovala záchranná služba z Mělníka u havárie osobního auta na 
Mělnicku. Ve voze na místě spolujezdce byl zaklíněný patnáctiletý mladík. Utrpěl těžké zranění a byl v 



bezvědomí. Je zde pravděpodobnost, že v době nehody nebyl připoutaný. Zhruba po pěti minutách 
zásahu pozemních složek u nehody přistál vrtulník pražské letecké záchranné služby. Mladík byl po 
zajištění a zahájení léčby v kritickém stavu transportován do Prahy do Fakultní nemocnice Motol. 
Nikdo jiný při nehodě nebyl zraněn. 

3. 11. Záchranáři ve čtvrtek ráno zasahovali u dvou pobodaných mužů

Krátce po deváté hodině ráno byli voláni středočeští záchranáři a policisté ke dvěma těžce zraněným 
pobodaným mužům v Kladně. Na místo vyrazily sanitní vozy z Kladna a Hostivice. Jeden z mužů 
svému zranění na místě podlehl i přes snahu záchranářů jej oživit. Druhého muže, který byl v 
kritickém stavu, za stálé neodkladné péče záchranáři převezli do kladenské nemocnice.

19. 10. Mladoboleslavští záchranáři zasahovali u dvou dopravních nehod

Nehoda osobního auta a dodávky se stala ve 14 hodin u obce Kosořice. Při nehodě byli těžce zranění 
dva lidé. Z vozu je museli vyprostit příslušníci hasičského záchranného sboru. Záchranáři na místě 
měli dva sanitní vozy a přivolali si na pomoc i dva vrtulníky leteckých záchranných služeb z Prahy a 
Liberce. Po ošetření a zahájení léčby byli zranění předáni k transportu do nemocnic v Liberci a v 
Praze ve Střešovicích

Nehoda vlaku a soukromé dopravní zdravotní služby na vlakovém přejezdu se stala před 15 hodinou 
u obce Kněžmost. Při nehodě byli lehce zraněni dva lidé. Záchranáři oba zraněné společně 
s převáženou pacientkou transportovali do mladoboleslavské nemocnice. Ve vlaku neutrpěl nikdo 
žádné zranění. 

16. 10. Nedělní dopravní nehoda na R10

Ve 14:30 vyjížděli středočeští záchranáři k dopravní nehodě na 17 km rychlostní komunikace  R 10. 
Při srážce čtyř osobních aut zde bylo zraněno šest lidí. Na místě zasahovalo pět sanitních vozů 
středočeských záchranářů a pražská letecká záchranná služba. Jeden člověk byl zraněn těžce, jeden 
středně těžce a zbývající lidé utrpěli zranění lehčího charakteru. Těžce zraněného pacienta převezli 
záchranáři do pražské vinohradské nemocnice na traumacentrum sanitním vozem. Letecká záchranná 
služba si převzala středně těžce zraněnou ženu a transportovala jí do střešovické nemocnice v Praze. 
Další dva zranění byli převezeni do brandýské nemocnice a dva do mladoboleslavské nemocnice. 

Během zásahu na místě se v protisměru staly další dvě dopravní nehody, jedna na 18 km a druhá na 
19,5 km. Při každé z nich byl zraněn jeden člověk. Záchranáři oba zraněné po ošetření převezli na 
úrazovou ambulanci do Mladé Boleslavi.

13. 10. Berounští záchranáři v noci zasahovali u popáleného muže ve slévárně

Středočeští záchranáři zasahovali ve čtvrtek před desátou hodinou večerní ve slévárně u popáleného 
muže roztaveným hliníkem. Úraz se stal na Berounsku. Mladý muž byl ve vážném stavu, utrpěl 
popáleniny 2 – 3 stupně na 80% těla. Záchranáři jej museli uvést do umělého spánku a připojit na 
řízenou plicní ventilaci. Na místě kromě berounských záchranářů zasahovala také policie a záchranáři 
zažádali o asistenci pražskou leteckou záchrannou službu, které muže po ošetření a zahájení léčby 
transportovala na oddělení popálenin do pražské vinohradské nemocnice.

29. 9. Dva vrtulníky zasahovaly u těžce zraněné cyklistky ve skalách (Mělnicko)

Mělničtí záchranáři společně s pražskou leteckou záchrannou službou a vrtulníkem vyprošťovací 
lezecké skupiny zasahovali ve čtvrtek po desáté hodině u osmadvacetileté cyklistky, které se těžce 
zranila při pádu ve skalách u obce Mšeno na Mělnicku. Dívce při jízdě terénem podklouzlo kolo a 
spadla ze skály z výšky deseti metrů a pak ještě dalších několik dalších metrů po srázu. Dispečink 
záchranné služby na místo okamžitě vyslal rychlou lékařskou pomoc z Mělníka a záchranné 
vrtulníky. Dívčin přítel na záchranáře počkal poblíž obce a na místo je dovedl. Sanitní vůz nemohl 
dojet kvůli neprůjezdnému terénu až na místo a zdravotníci museli jít zhruba 300 metrů pěšky. Dívka 
byla při vědomí, ale těžce zraněná. Lékařka měl podezření na vážný úraz páteře a míchy a nemohla 
ani vyloučit poranění břicha a pánve. Kvůli terénu a prudkému srázu, kde se dívka nacházela, jí 
z místa transportovala lezecká skupina ve vyprošťovací vaně v podvěsu pod vrtulníkem a přepravila 
jí tak na blízké pole, kde si jí převzala letecká záchranná služba. Dívka byla po ošetření a zahájení 
léčby transportována do Ústřední vojenské nemocnice Praha ve Střešovicích.

28. 9. Lidé měli zdravotní problémy po konzumaci hub (Nymbursko)

Ve středu po desáté hodině dopolední vyjížděli středočeští záchranáři ze stanovišť Lysá nad Labem 
a Nymburk k rodině, která jevila známky otravy z hub. Prudké bolesti břicha a zvracení měli všichni, 
kdo zkonzumovali houby. Rodina udala, že v neděli si udělali k jídlu bedly a zdravotní problémy se 
dostavily v noci z úterka na středu. U některých hub jsou delší prodlevy mezi konzumací a projevem 
otravy typické. Záchranáři převezli matku, otce a pětileté dítě okamžitě do nemocnic, kde se případná 
otrava z hub potvrdí či vyvrátí. Matka s dítětem byla převezena do mladoboleslavské nemocnice a 
otec do nemocnice v Nymburku.

27. 9. Nehoda mikrobusu a nákladního auta na dálnici D5

V úterý před šestou hodinou ranní vyjížděli berounští záchranáři k dopravní nehodě nákladního auta a 
mikrobusu na 17,5 km dálnice D5 ve směru na Prahu. Záchranáři měli na místě čtyři sanitní vozy a 
jedno vozidlo rendez – vous a při zásahu spolupracovali s Hasičským záchranným sborem ze stanice 
Beroun a Policií ČR. Mikrobus se při střetu vozidel převrátil na střechu. Při nehodě bylo zraněno pět 
lidí, z nichž čtyři lehce a jedna osoba středně těžce.  Všem zraněným byla poskytnuta 
přednemocniční neodkladná péče. Lehce zraněné záchranáři transportovali na chirurgické ambulance 
do Berouna a Kladna, středně těžce zraněného převezli do Prahy do Fakultní nemocnice Motol na 
traumatologii.

18. 9. Nehoda autobusu a osobního auta na Slánsku

Složky integrovaného záchranného systému zasahovali v neděli ve čtyři hodiny odpoledne u 
dopravní nehody osobního auta a autobusu. Nehoda se stala za Slaným ve směru na Zlonice. Tři 
starší muži, kteří cestovali v osobním autě, byli zraněni a jeden z nich byl i ve voze zaklíněn a musel 
být vyprošťován (z autobusu nebyl zraněn nikdo). Na místě zasahovali záchranáři ze Slaného a 
přivolána byla pražská letecká záchranná služba. Jeden z mužů utrpěl těžké zranění hrudníku a dolní 
končetiny. Zasahující lékař jej kvůli charakteru zranění musel uvést do umělého spánku a připojit na 
umělou plicní ventilaci. Ve stabilizovaném stavu byl muž předán k leteckému transportu do Fakultní 
nemocnice v Motole. Zbývající dva muži byli zraněni lehce a záchranáři je převezli na chirurgickou 
ambulanci do Slaného.

18. 9. S dvěma ženami se na Berounsku zřítil balkon
 
V neděli ráno zasahovali středočeští záchranáři na Berounsku u dvou žen, se kterými se zřítil ze 
čtyřmetrové výšky balkon rodinného domu. Obě ženy byly zraněné a záchranáři na místo kromě 
sanitních vozů vyslali i leteckou záchrannou službu. Ta přepravila do Fakultní nemocnice v Motole po 
zaléčení a zajištění jednu z žen, která utrpěla mnohočetná těžká zranění. Druhou zraněnou s úrazem 
hlavy a končetin přepravili záchranáři do stejné nemocnice sanitním vozem. 



 

15. 9. Muž spadl ze střechy a utrpěl těžké zranění 

Benešovští záchranáři zasahovali ve čtvrtek ráno u muže, který spadl ze střechy u Postupice na 
Benešovsku. Na místo dispečink vyslal také vrtulník pražské letecké záchranné služby. Muž spadl 
přibližně z výšky 8 metrů přímo na beton a utrpěl těžké zranění hrudníku. Operátor linky 155 cílenými 
dotazy zjistil, že muž nereaguje a nedýchá, a proto okamžitě zahájil telefonicky asistovanou 
neodkladnou resuscitaci (TANR) a zůstal s volajícím na telefonu, zatímco byl na místo vysílán sanitní 
vůz. Po několika minutách provádění laické resuscitace za pomoci operátora muž začal dýchat, ale 
byl stále v bezvědomí. Lékař po příjezdu na místo muže zaintuboval, připojil jej na umělou plicní 
ventilaci a zahájil léčbu. Letecká záchranná služba poté pacienta přepravila na ARO Fakultní 
nemocnice Motol.

23. 8. Záchranáři zasahovali u těžké alergické reakce po bodnutí vosou (Slapy)

V úterý před dvanáctou hodinou byli voláni záchranáři k dušnosti ženy po bodnutí vosou do Ždáně u 
Slapské přehrady. Po příjezdu na místo zjistili, že sedmašedesátiletou ženu zde bodla vosa do prstu 
u ruky a vhledem k tomu, že byla alergická, do příjezdu záchranky upadla do bezvědomí a přestala 
dýchat. Záchranáři okamžitě zahájili resuscitaci, která byla úspěšná. Pacientku ve stabilizovaném 
stavu, po zaléčení a zajištění převezli sanitním vozem na anesteziologicko-resuscitační oddělení do 
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči.

22. 8. Výjezdy záchranky během teplých dnů

Středočeská záchranná služba v pondělí vyjela zhruba ke 30 případům kolapsů, které mohly souviset 
horkem. Dva smutné případy, ke kterým mohl částečně přispět nárůst teplot, měli kladenští 
záchranáři. Jednalo o kolapsový stav pětašedesátileté ženy na parkovišti u obchodního domu v 
Kladně. Do příjezdu záchranné služby žena přestala komunikovat, upadla do bezvědomí a nakonec u 
ní došlo i k srdeční zástavě. Záchranáři jí přes třicet minut resuscitovali, ale bez odezvy. Přestože 
udělali maximum, mohl lékař už pouze konstatovat smrt. Další smutný případ se odehrál na chodbě 
činžovního domu, kde zkolabovala osmdesátiletá žena a došlo u ní rovněž k srdeční zástavě. 
Půlhodinová resuscitace byla bez odezvy a lékař mohl už jen také konstatovat smrt. Záchranáři také 
zaznamenali zvýšený počet cévních mozkových příhod nebo případů celkového zhoršení 
zdravotního stavu u starších nebo nemocných osob. Jedná se však o mírné navýšení výjezdů oproti 
jiným dnům. V neděli ve 14 hodin zasahovali neratovičtí záchranáři také u tonutí starší ženy 
v pískovně v Tišici na Mělnicku. Plovoucího těla na vodě si všimli kolemjdoucí. Ženu vytáhli na břeh, 
zavolali záchrannou službu a do příjezdu sanitky prováděli oživování. Záchranáři v resuscitaci 
pokračovali a u ženy se jim podařilo obnovit krevní oběh. Po zajištění jí transportovali na ARO do 
mělnické nemocnice. 

22. 8. Smrtelná havárie osobního vozu na dálnici D1

V pondělí po poledni zasahovali záchranáři, policisté a hasiči u havárie osobního auta na 61. km 
dálnice D1. Všechny čtyři osoby z osobního auta byly zraněné. Jenom středočeská záchranná služba 
na místě měla čtyři vozy a vypomáhala ještě sanitka humpolecké záchranné služby a letecká 
záchranná služba z Prahy. Nejtěžší zranění měla jediná žena ve voze, která utrpěla těžká mnohočetná 
zranění a nejevila známky života. Záchranáři u ní prováděli ještě resuscitaci, ale obnovit základní 
životní funkce se nepodařilo, lékař musel konstatovat smrt. Spolujezdec byl transportován letecky ve 
vážné stavu do střešovické nemocnice v Praze. Zbývající dva muži, jeden s lehkým a druhý se 
středně těžkým zraněním byli převezeni do Brna humpoleckou záchrannou službou.

21. 8. Záchranáři zasahovali u dopravní nehody policejního vozu (Kladno)

V neděli ve 22:45 byla záchranářům na linku 155 nahlášena dopravní nehoda dvou osobních vozů 
v Kladně, z nichž jedno bylo policejní. Z místa záchranářům lidé hlásili několik těžce zraněných osob. 
Dispečink na místo proto vyslal dva sanitní vozy z Kladna, dva z Hostivice u Prahy a pražskou 
leteckou záchrannou službu. Tři strážníci městské policie utrpěli těžké zranění, byli v  bezvědomí a 
bylo u nich nutné okamžitě zahájit život zachraňující úkony. Jednoho z mužů záchranáři předali 
k leteckému transportu do Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve Střešovicích.  Další dva strážníci 
byli po zajištění a zahájení léčby převezeni do pražských nemocnic sanitními vozy. Jeden rovněž do 
Ústřední vojenské nemocnice Praha a druhý do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řidiče 
druhého auta, který utrpěl lehčí zranění, předali záchranáři v kladenské nemocnici. 

21. 8. Těžce zraněná patnáctiletá dívka při dopravní nehodě na Benešovsku

K vážné dopravní nehodě vyjížděli záchranáři v neděli ve 14.30 na křižovatku mezi obcemi Bolina a 
Kuňovice na Benešovsku. Jednalo se o střet dvou vozů, při které byla těžce zraněné patnáctiletá 
dívka a třicetiletý muž, zraněny byly i dvě další osoby. K nehodě vyrazily tři sanitní vozy a dispečink 
na místo poslal i dva vrtulníky leteckých záchranných služeb z Prahy a Hradce Králové. Patnáctiletá 
dívka byla s těžkým úrazem hlavy a velkou krevní ztrátou po zajištění a zahájení léčby 
transportována letecky do Fakultní nemocnice Motol. Třicetiletý muž byl v bezvědomí a utrpěl také 
vážný úraz hlavy. Záchranáři jej transportovali vrtulníkem do Ústřední vojenské nemocnice Praha. Do 
motolské nemocnice na traumacentrum byl sanitním vozem převezen muž se středně těžkým 
zraněním. Jeden lehce zraněný byl také přepraven do benešovské nemocnice.

26. 7. Záchranáři zasahovali u dopravní nehody motocyklu na Mladoboleslavsku

U tragické dopravní nehody motocyklisty s kamionem zasahovali mladoboleslavští záchranáři v úterý 
odpoledne v Mnichově Hradišti. Čtyřiadvacetiletý řidič motorky na místě podlehl těžkému zranění 
hlavy a hrudníku, zasahující lékař po příjezdu na místo mohl už pouze konstatovat smrt. Jeho o tři 
roky mladší spolujezdec byl do nemocnice převezen vrtulníkem pražské letecké záchranné služby 
s podezřením na úraz páteře s postižením míchy. 

25. 7. Záchranáři zasahovali v čistírně odpadních vod (Černošice) 

Záchranáři ze Zbraslavi a Davle v půl jedenácté zasahovali v černošické čistírně odpadních vod. Dva 
muži se zde v cisterně zřejmě nadýchali fekálních výparů a upadli do bezvědomí. Při příjezdu 
záchranářů již byli při vědomí. Záchranáři muže po kontrole zdravotního stavu přepravili do Fakultní 
nemocnice v Motole na centrální příjem. Byli již mimo ohrožení života. Na místě zasahovala také 
policie a hasičský záchranný sbor. Muži měli obrovské štěstí, že vyvázli pouze s krátkodobým 
bezvědomím, podobné nehody často pro nešťastníky končí i smrtí.

18. 7. Záchranáři zasahovali u střetu osobního auta s popelářským vozem (Velké 
Přítočno)
V pondělí před půl osmou hodinou ráno byli hasiči, záchranáři a policisté voláni k dopravní nehodě 
osobního auta s popelářským vozem do Velkého Přítočna. Uvnitř osobního vozu byli zaklíněni dva 
mladíci ve věku dvaceti let. Hasičských záchranný sbor zraněné vyprostil s pomocí hydraulického 
vyprošťovacího zařízení a předal je do péče záchranářů. Jeden z mladíků nejevil známky života. 
Záchranáři se jej snažili zresucitovat, ale intenzivní oživovací pokusy nebyly úspěšné a zasahující 
lékař konstatoval úmrtí. Mladík zemřel pravděpodobně na následky těžkého zranění hrudníku. Řidiče 
s úrazem hlavy a dolní končetiny přepravil vrtulník pražské letecké záchranné služby do Ústřední 
vojenské nemocnice ve Střešovicích.

28. 6. Vážná dopravní nehoda na Praze - východ



K vážné dopravní nehodě vyjížděli v úterý dopoledne středočeští záchranáři. Osobní auto se třemi 
dívkami ve věku 17 – 18 let narazilo do stromu poblíž obce Lázeň Toušeň, zdravotnické operační 
středisko na místo vyslalo tři sanitní vozy a leteckou záchrannou službu. Nejméně závažné poranění 
z trojice dívek utrpěla řidička, kterou záchranáři převezli s podezřením na frakturu horní končetiny do 
Fakultní nemocnice Bulovka.  Další dvě dívky byly přepraveny do Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, z toho jedna letecky. Spolujezdkyně z předního sedadla utrpěla těžká mnohočetná zranění 
a byla v bezvědomí, záchranáři jí museli před leteckým transportem zajistit dýchací cesty, zahájit 
léčbu a fixovat jí pomocí vakuových dlah a matrace. Druhá spolujezdkyně utrpěla vážné poranění 
dolní končetiny a otřes mozku.

27. 6. Záchranáři ošetřovali muže, na kterého spadla část stromu (Rakovnicko)

V pondělí po deváté hodině vyjížděla záchranná služba k muži, na kterého při kácení v lese poblíž 
Krásné Doliny na Rakovnicku spadl úlomek stromu. Muž byl krátkodobě v bezvědomí, utrpěl frakturu 
horní končetiny a otřes mozku. Při příjezdu záchranné služby byl již při vědomí. Po ošetření a 
zahájení léčby jej záchranáři převezli sanitním vozem do Ústřední vojenské nemocnice ve 
Střešovicích. 

25. 6. U dopravní nehody na Berounsku zasahovaly dva vrtulníky

Berounští záchranáři, hasiči a policisté v sobotu odpoledne zasahovali u dopravní nehody u Hudlic ve 
směru na Nový Jáchymov. Na místě měli záchranáři nahlášeno pět zraněných, z toho dvě děti. K 
nehodě zamířily také dva vrtulníky leteckých záchranných služeb z Prahy a Plzně. Ačkoliv na linku 155 
bylo původně hlášeno pět zraněných, na místě záchranáři nakonec ošetřili šest zraněných, z toho 
dvě děti. Obě děti byly převezeny vrtulníky do Fakultní nemocnice Motol. Utrpěly úraz hrudníku a 
jedno z dětí mělo také poraněnou paži. Do motolské nemocnice byla transportována ještě jedna 
osoba s vnitřním zraněním. Zbývající tři lehce zraněné záchranáři přepravili na chirurgickou 
ambulanci do berounské nemocnice.

24. 6. Záchranáři ošetřovali opařenou devítiměsíční holčičku (Kralupy nad Vltavou)
V pátek v 9 hodin byla záchranná služba z Kralup nad Vltavou přivolána k devítiměsíční holčičce 
opařené čajem. Dívenka utrpěla opařeniny v oblasti trupu. Jednalo se o druhý stupeň opařenin 
přibližně na 20% těla, což je u takto malého dítěte považováno za vážný stav. Na místo proto byla 
přivolána letecká záchranná služba, která malou pacientku po ošetření a zaléčení transportovala do 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

23. 6. Havárie motocyklisty na dálnici D1

Ve čtvrtek odpoledne zasahovala záchranná služba z Říčan u zraněného motocyklisty na 21. 
kilometru dálnice D1. Třicetiletý motorkář havaroval ve vysoké rychlosti a utrpěl těžké zranění, 
především komplikovanou zlomeninu jedné z dolních končetin. Vzhledem k velkým krevním ztrátám 
se u pacienta začal projevovat šokový stav. Zasahující lékařka zažádala z místa o asistenci vrtulníku 
pražské letecké záchranné služby. Ten muže po ošetření a zajištění transportoval do fakultní 
nemocnice Motol. 

23. 6. Záchranáři ošetřovali muže, který byl poleptán kyselinou sírovou

Ve čtvrtek ve 14:40 byli voláni středočeští záchranáři do Kolína k poleptanému muži kyselinou 
sírovou. Jednalo se pracovní úraz, kdy byl muž zasažen touto látkou na 25 – 30% těla. Před 
příjezdem sanitního vozu byla muži poskytnuta první pomoc přítomnými hasiči, kteří jej osprchovali a 
tím snížili koncentraci kyseliny sírové na kůži. Přesto se u muže jednalo o závažný stav, ke kterému 
zdravotnické operační středisko vyslalo také leteckou záchrannou službu. Záchranáři muže ošetřili, 
uvedli do umělého spánku a zajistili mu dýchací cesty. Vrtulník záchranné služby jej poté přepravil do 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

22. 7. Dělník si při práci amputoval horní končetinu (Kolín) 

Ve středu po deváté hodině vyjížděla záchranná služba do Kolína ke dvaadvacetiletému muži 
s amputovanou horní končetinou. K úrazu došlo při práci na jeřábu a muž následně spadl přibližně 
z výšky 4 metrů. Na místo dispečink vyslal lékařské vozidlo rendez – vous z Kolína, sanitní vůz a 
pražskou leteckou záchrannou službu. Muži byla na místě poskytnuta první pomoc svědky úrazu. 
Tato první pomoc pravděpodobně muži zachránila život, protože se tak podařilo zastavit masivní 
tepenné krvácení ještě do příjezdu záchranářů. Ti u muže pokračovali v komplexní přednemocniční 
neodkladné péči, jako bylo hrazení krevních ztrát infuzními roztoky, uvedení do umělého spánku se 
zajištěním dýchacích cest. Pacient byl poté předán k leteckému transportu na traumacentrum do 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

13. 6. Dvě ženy v Čelákovicích pokousal pitbulteriér

V pondělí odpoledne zasahovali záchranáři u dvou žen v Čelákovicích, které při venčení psů pokousal 
pitbulteriér jedné z nich. Jedna z žen měla lehčí zranění horní končetiny a s tímto zraněním byla 
převezena sanitním vozem do nemocnice v Branýse nad Labem. Druhá žena utrpěla těžší zranění 
horní končetiny a záchranáři měli podezření i na zlomeninu. Po ošetření jí transportovali na ortopedii 
do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

9. 6. Nad Mělníkem se míjely záchranářské vrtulníky 

Ve čtvrtek 9. 6. se odehrály na Mělnicku dvě dramatické události, při kterých se nad Mělníkem 
doslova míjely záchranářské vrtulníky. V odpoledních hodinách byly záchranáři voláni ke sraženému 
osmdesátiletému muži kamionem v Mělníce. Muž utrpěl mnohočetné zlomeniny končetin a úraz 
hlavy. Jeho stav byl vážný. Na místo musel přiletět vrtulník pražské letecké záchranné služby. Ve 
chvíli, kdy středočeští záchranáři předávali pacienta leteckým záchranářům, byli odvoláni k dalšímu 
případu do Liběchova, k zasypanému dělníkovi ve výkopu. Zemina zde zavalila celé tělo přibližně 
šedesátiletého muže. Mužův stav byl kritický – jednalo se u něj o tzv. „crush syndrom“ ze zasypání. 
Pacient měl také poruchy vědomí a utrpěl těžké zhmoždění hrudníku. Na místo byla přivolána ústecká 
letecká záchranná služba, která jej transportovala do Fakultní nemocnice Motol. Při předání v 
nemocnice pacient svému zranění podlehl. 

 

29. 5. Víkendové dopravní nehody ve Středočeském kraji
 
Středočeští záchranáři o víkendu zasahovali u velkého množství dopravní nehod. Mediální pozornost 
byla nejvíce věnována sobotní jízdě v protisměru na rychlostní komunikaci R 10, která měla za 
následek několik dopravních nehod. Nikdo nebyl při této nehodě těžce zraněn. Záchranáři byli 
přivoláni na 14., 20. a 26. kilometr této komunikace a převezli z nehody na 20 km jednu lehce 
zraněnou ženu do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lehce zraněný muž na 14. km 
záchranářům podepsal negativní revers. 
 



V sobotu ve 13 hodin vyjížděli záchranáři k dopravní nehodě dvou osobních aut na 22. kilometru 
dálnice D11. Jeden z vozů po nehodě skončil na střeše a tři osoby byly zraněné. Na místě zasahovaly 
dva sanitní vozy a letecká záchranná služba. Při nehodě utrpěla smrtelná zranění dvaadevadesátiletá 
žena, která při nehodě vypadla z vozu. Leteckou záchrannou službou byla do nemocnice 
transportována středně těžce zraněné žena s poraněním hrudníku. Na chirurgickou ambulanci do 
Nymburka byla převezen muž s pohmožděninami v obličeji. 
 
Ve tři hodiny odpoledne záchranáři zasahovali u dopravní nehody u Libenic na Kolínsku na silnici č. 
38. Při nehodě byla těžce zraněna žena. Na místě zasahovala také letecká záchranná služba, která 
ženu s poraněním hlavy a hrudníku transportovala do nemocnice.
 
O víkendu zasahovali záchranáři také u sraženého motocyklisty osobním autem u Kosovy Hory na 
Příbramsku. Na místo vyrazila po 13 hodině rychlá lékařská pomoc ze Sedlčan a letecká záchranná 
služba z Prahy. Motocyklista utrpěl mnohočetná těžká zranění a byl předán k leteckému transportu do 
Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Žena z osobního auta byla po ošetření převezena do 
Oblastní nemocnice Příbram s otřesem mozku, pohmožděninami a tržnými ranami.
 

29. 5. Záchranáři zasahovali u druhého letošního uštknutí zmijí

K případu uštknutí zmijí vyjížděli v neděli odpoledne záchranáři Asociace samaritánu ČR. V 15:30 
byli voláni k dvaašedesátiletému muži do Mníšku pod Brdy, kterého při sekání trávy na zahradě chaty 
uštkla zmije. Muž měl pokles tlaku – jeden z příznaků možné alergické reakce. Záchranáři u něj 
museli zahájit léčbu a transportovali jej do Oblastní nemocnice Příbram na centrální příjem. 

18. 5. První letošní případ uštknutí zmijí (Mníšek pod Brdy)

Ve středu po čtrnácté hodině zasahovali záchranáři Asociace samaritánů ČR v Mníšku pod Brdy u 
sedmačtyřicetiletého muže, kterého uštkla zmije. Zmije muže uštkla v blízkosti nádraží, pracoval zde 
na rekonstrukci blízké budovy a zmije na něj zaútočila z hromady kamení. Během zásahu záchranné 
služby muž neměl zdravotní potíže, ale záchranáři jej raději přepravili do Oblastní nemocnice Příbram 
na pozorování. Jedná se o první letošní zásah středočeských záchranářů u uštknutí zmijí.

Jako první pomoc na zmijí uštknutí se v současné době už moc nedoporučuje končetinu nad ránou 
zaškrcovat, protože se tím zraněné místo ještě více traumatizuje. V žádném případě ránu 
nenařezáváme! Důležité je postiženého ponechat v klidu, tak aby nevyvíjel žádnou fyzickou aktivitu 
(posadit ho například do stínu) a zavolat záchrannou službu. Ránu je dobré sterilně překrýt a je 
možné jí dezinfikovat. Někteří odborníci také doporučují nechat krev z rány volně vytékat, nebo jí 
lehce vymačkávat, aby se jed vyplavil. Krev určitě nevysáváme! Místo je dobré chladit a případně 
část těla kolem rány (končetinu) znehybnit. Při uštknutí na končetině je také dobré jí držet pod 
úrovní srdce.

18. 5. Sražená žena osobním autem (Lysá nad Labem)
Ke sražené čtyřiaosmdesátileté ženě osobním autem na náměstí v Lysé nad Labem byla přivolána 
rychlá záchranná služba ve středu večer. Na místo jako první přijela posádka rychlé zdravotnické 
pomoci z Lysé nad Labem, která ihned začala těžce zraněné ženě poskytovat přednemocniční 
neodkladnou péči. Po chvíli na místo dorazila také lékařská posádka z Nymburka a pražská letecká 
záchranná služba. Žena utrpěla těžká mnohočetná poranění dolních končetin a jevila známky otřesu 
mozku. Záchranáři jí zajistili dvě žilní linky, pacientku zafixovali a podávali analgetika. Pro letecký 
transport jí lékař zaintuboval a připojil na umělou plicní ventilaci.  Vrtulníkem byla přepravena na 
traumacentrum do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 

17. 5. Dva muže při opravě auta srazil nákladní vůz (Nymbursko)

V úterý ráno zasahovali středočeští záchranáři společně s pražskou leteckou záchrannou službou u 
Nouzova na Nymbursku. Při opravě odstaveného osobního auta u krajnice zde byli zřejmě sraženi 
dva muži nákladním vozem. Jeden z nich ještě před příjezdem záchranné služby podlehl 
devastujícímu poranění hlavy. Druhý muž utrpěl mnohočetná těžká poranění. U muže záchranáři 
provedli komplexní přednemocniční neodkladnou péči. Zajištěného jej předali letecké záchranné 
službě, která pacienta přepravila do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Na místě 
zasahovala také policie a hasičský záchranný sbor.

15. 5. Velká záchranná akce u Hlásné Třebáně

Velkou záchrannou akci měli složky integrovaného záchranného systému v neděli večer v okolí 
Hlásné Třebáně. Minutu po osmnácté hodině přijal dispečink linky 155 hovor. V telefonu se slabě 
ozývala žena, která říkala, že se nemůže hýbat. Nevěděla však, kde je a nemohla si na nic 
vzpomenou, ani na své jméno. Cílenými dotazy se dispečerce podařilo zjistit, že ještě ráno byla žena 
v Hlásné Třebáni. Nyní žena ležela na břiše pod skálou, byla zraněná, trpěla velkými bolestmi hlavy a 
necítila tělo od pasu dolů. Dispečerce byla schopná jen popsat, že vidí řeku a nad sebou stromy a 
skálu. 

Dispečink vyslal předpokládaným směrem posádku rychlé lékařské pomoci z Řevnic a pražskou 
leteckou záchrannou službu. Operátorka také kontaktovala linku 112, kvůli lokalizaci ženy podle 
mobilního telefonu. To se však ukázalo málo smysluplné kvůli nízké hustotě BTS GSM převaděčů 
v daném místě. K předpokládanému místu vyrazila jednotka hasičů z Řevnic a pražský policejní 
vrtulník s lezeckou skupinou hasičského záchranného sboru. Dispečerka linky 155 byla od té chvíle 
po celou dobu s pacientkou v kontaktu přes mobilní telefon. Zhruba po dvaceti minutách pacientka 
zaslechla cinkat závory na železničním přejezdu a slyšela projíždět vlak, již v tu dobu okolí intenzivně 
prohledávali všechny jednotky IZS. Záchranáři dobře věděli, že jim zbývá zhruba hodina do setmění, 
pak by se záchranná akce zkomplikovala. Dispečerka ženu uklidňovala, snažila se jí udržet při 
vědomí a opakovaně se ujišťovala, zda se její zdravotní stav nehorší. Příbližně po dalších dvaceti 
minutách žena zaslechla houkání záchranných vozů a zvuk vrtulníku. A podle informací, zda žena 
vrtulník slyšela blíž nebo dál, se záchranáři pomalu k místu přibližovali. 

Zhruba po hodině nahlásila žena dispečerce, že slyší hlasy. Patřily řevnickým hasičům, kteří ženu 
krátce před sedmou hodinou nalezli. Nacházela se pod skalním převisem v oblasti zvané Černá 
skála. Pacientka musela být vyproštěna z nepřístupného terénu, lezeckou skupinou byla na navijáku 
vrtulníkem vyzvednuta a předána zdravotnickým záchranářům. Ti ji transportovali s podezřením na 
úraz páteře do Fakultní nemocnice Motol na traumacentrum. Žena měla také těžký otřes mozku a 
byla podchlazená. Záchranáři ženu obdivují, že v tak závažném zdravotním stavu byla schopná 
zavolat si mobilem pomoc. Skvělé také bylo, že zůstala po celou dobu zásahu při vědomí a 
v kontaktu s dispečerkou na telefonu. 

14. 5. Dva záchranářské vrtulníky zasahovali u dopravní nehody u Tuřan na 
Kladensku

Záchranáři ASČR ze Slaného a letecké záchranné služby z Ústí nad Labem a Prahy zasahovali 
v sobotu odpoledne u dopravní nehody dvou osobních aut u Tuřan. Zraněno bylo pět lidí. Tři zranění 
byli po ošetření a kontrole zdravotního stavu převezeni na chirurgickou ambulanci do slánské 
nemocnice. Dva mladíci ve věku 18 a 19 let utrpěli mnohočetná zranění a jejich stav byl vážný. Do 
nemocnice byli transportováni letecky. Osmnáctiletý mladík byl předán v motolské nemocnici na 
dětském anesteziologicko-resuscitačním oddělení a devatenáctiletý ve střešovické nemocnici. Slánští 
záchranáři byli u nehody do čtyř minut od převzetí tísňové výzvy.



9. 5. Chlapci vypili přípravek na uspávání zvířat (Mladoboleslavsko)

V pondělí po osmnácté hodině vyjížděli záchranáři na Mladoboleslavsku k těžké intoxikaci dvou 
malých brášků Xylazinem, veterinárním přípravkem na uspávání větších zvířat (například koní). 
Jednalo se o tříletého a pětiletého chlapce, kteří zřejmě v nestřeženém okamžiku přípravek ochutnali. 
Po příjezdu záchranářů byli spaví a těžko probuditelní. Lékařka jejich stav vyhodnotila jako vážný a 
nevyloučila, že chlapci mohli být i v ohrožení života. Na místo byla vyslána také pražská letecká 
záchranná služba, které si do péče a k transportu převzala mladšího z chlapců. Středočeští 
záchranáři se věnovali staršímu chlapci a během transportu do nemocnice ho museli zaintubovat a 
přípojit na řízenou plicní ventilaci. Oba bráškové byli předáni ve Všeobecné fakultní nemocnici 
v Praze. O případu byla informována Policie ČR. 

8. 5. Dvouletého chlapce ošklivě pokousal německý ovčák (Mělnicko)

Mělničtí záchranáři zasahovali v neděli večer v obci Vrbno, kde dvouletého chlapce ošklivě pokousal 
německý ovčák. Chlapec měl pohmožděniny v oblasti krku a utrpěl tržné rány kolem uší a obličeje. 
Lékař zranění hodnotil jako vážné, ale ne život ohrožující. Záchranáři museli zastavit krvácení 
z tržných ran a podat tlumící léky. Na místo byl pro transport zraněného chlapce přivolán vrtulník 
záchranné služby z Prahy, který malého pacienta transportoval do Fakultní nemocnice Motol.

7. 5. Tři děti byly zraněné při havárii osobního auta na Příbramsku

K havárii osobního auta, které mezi Novým Knínem a Korkyní narazilo do stromu, vyjížděli v sobotu 
večer středočeští a pražští záchranáři a záchranáři Asociace samaritánů ČR. Na místě měly záchranné 
služby dva vozy rendez – vous, dva sanitní vozy a vrtulník. Při nehodě bylo zraněno pět lidí. Z nichž 
tři byly lehce zraněné děti ve věku od 6 do 13 let. Čtvrtou zraněnou byla žena, které utrpěla poranění 
břicha a u které měli záchranáři podezření na zlomeninu dolní končetiny. Pátým zraněným byl muž 
s otřesem mozku a pohmožděním hrudníku. Záchranáři všechny zraněné po ošetření a kontrole 
zdravotního stavu převezli do nemocnic. Děti a ženu záchranáři transportovali do Fakultní nemocnice 
Motol, muž byl předán v Oblastní nemocnici Příbram.

1. 5. Výjezdy středočeských záchranářů o Filopojakubské noci

Záchranáři z Brandýsa nad Labem zasahovali v sobotu večer v Mochově u popáleného dvacetiletého 
muže od otevřeného ohně. Muž utrpěl popáleniny druhého až třetího stupně na 70% těla. Pacienta 
záchranáři po ošetření a zahájení léčby převezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Během 
Filipojakubské noci středočeští záchranáři vyjeli ještě ke dvěma méně závažným případům popálení 
od ohně (na Kladensku a Kutnohorsku) a k většímu množství osob pod vlivem alkoholu (napadení, 
úrazy, intoxikace alkoholem). V několika případech museli záchranáři intoxikované osoby 
resuscitovat. Výjimkou nebyli ani opilé děti. Například těžce intoxikovanou třináctiletou dívku z 
Berounska záchranáři museli převézt do pražské motolské nemocnice.

26. 4. Muž při dopravní nehodě na Slánsku podlehl těžkému zranění

Slánští záchranáři před polednem vyjížděli k havárii osobního auta na silnici ze Slaného do Žilevčic. 
Řidič pravděpodobně nezvládl průjezd zatáčkou a vyletěl s vozem ze silnice. Na místě podlehl 
vážnému úrazu hlavy čtyřiatřicetiletý spolujezdec. Přivolaný lékař mohl po příjezdu už pouze 
konstatovat smrt. Dalšího muže s lehkým zraněním převezli záchranáři na chirurgickou ambulanci do 
Slaného.

26. 4. Tragická dopravní nehoda na D11

U tragické dopravní nehody kamionu a osobního auta zasahovali středočeští záchranáři kolem druhé 
hodiny v noci na dálnici D 11 (46. km ve směru na Prahu). Při nehodě bylo zraněno pět osob – 
všichni cestující z osobního auta a řidič kamionu. Řidiče kamionu, který měl pouze lehčí zranění, 
záchranáři převezli do kolínské nemocnice. Dvaatřicetiletý muž z osobního auta podlehl těžkým 
zraněním ještě před příjezdem záchranné služby. Druhý, devětadvacetiletý muž byl v bezvědomí, 
utrpěl úraz hlavy a břicha, po ošetření a zahájení léčby jej záchranáři předali přivolané pražské 
letecké záchranné službě. Další dva muži byli převezeni s lehkým až středně těžkým zraněním do 
nemocnice v Kolíně a Městci Králové. Na místě měli záchranáři dva sanitní vozy a u nehody 
zasahovala také Police ČR a hasičský záchranný sbor.

25. 4. Velikonoční pondělí - stručný souhrn zásahů záchranné služby 

Středočeští záchranáři prožili jako každé velkonoční pondělí náročný den. Během dne zasahovali u 
42 případů úrazu pod vlivem alkoholu, napadení v opilosti nebo otravy alkoholem. Ve většině případů 
se jednalo o otevřené, tržné nebo řezné rány a pohmožděniny. Zhruba v pěti případech mezi opilými 
byly i nezletilé osoby. U nejmladšího z nich zasahovali záchranáři na Mladoboleslavsku, jednalo se o 
silně opilého třináctiletého chlapce, kterého kvůli zhoršení zdravotního stavu museli převézt do 
mladoboleslavské nemocnice na dětské oddělení. Během pondělí záchranáři zasahovali také u devíti 
dopravních nehod a kromě smrtelného zranění motocyklisty na Benešovsku se ve všech případech 
jednalo o lehká zranění. Nepříjemné chvíle si zažili také Benešovští záchranáři, kterým cestou 
k pacientovi vjela do cesty řidička osobního auta. Srazila se se dvěma protijedoucími vozidly a její 
vůz byl odražen a naboural i sanitku. Posádce sanitního vozu se nic nestalo, u nehody zastavila  a 
pomohla zraněným z jiných aut. Na místo a k původnímu pacientovi vyjely další sanitní vozy. Při 
nehodě byly lehce zraněné čtyři děti a jedna dospělá osoba. Záchranáři je po ošetření převezli do 
benešovské nemocnice.

25. 4. Náročný zásah u pádu horolezce na Sedlčansku

V pondělí odpoledne zasahovali záchranáři u pádu horolezce v Rovišti u Zrůbku na Sedlčansku.  Muž 
spadl z výšky 2 – 4 metrů na záda a dopadl na skalní plošinu. Byl při vědomí, ale stěžoval si na 
bolesti zad. Proto měli záchranáři u pacienta podezření na poranění páteře. Dispečink kontaktoval 
pražskou leteckou záchrannou službu a na místo vyrazily posádky ze Sedlčan a Krásné Hory, které 
musely zažádat o pomoc hasičský záchranný sbor kvůli komplikovanému transportu pacienta. 
Přístupová cesta lesem k místu události končila řekou, a tak hasiči vypomohli člunem, kterým byl 
pacient po ošetření a zaléčení přepraven na druhý břeh a předán pražské letecké záchranné službě. 
Ta jej transportovala do pražské motolské nemocnice.

25. 4. Motocyklista zahynul při havárii na Benešovsku

V pondělí před polednem vyjížděli záchranáři k havárii motocyklisty u Drachkova na Benešovsku. 
Třicetiletý muž na místě podlehl těžkému zranění. Tísňové volání o motocyklistovi nejevícímu známky 
života záchranáři obdrželi v 11:53. Na místo dispečink okamžitě vyslal sanitní vůz a lékařskou 
posádku. Dispečerka po telefonu navíc naváděla volající k oživování a poskytovala takzvanou 
telefonicky asistovanou resuscitaci. Záchranáři po příjezdu na místo muže přes 30 minut resuscitovali, 
ale oživit se jej už nepodařilo. Muž podlehl s největší pravděpodobností vážnému úrazu hlavy. Na 
motocyklu jel bez helmy.

23. 4. Sražená in-line bruslařka na Berounsku

Berounští a Kladenští záchranáři zasahovali v sobotu odpoledne u in-line bruslařky, kterou srazil 
motorkář. Nehoda se stala u obce Chyňava na Berounsku ve směru na Bratronice. Čtyřiadvacetiletá 



bruslařka utrpěla otřes mozku a těžké poranění dolní končetiny. Zasahující lékař zažádal o asistenci 
vrtulníku pražské letecké záchranné služby, který přistál na hřišti blízké Chyňavy a pacientku přepravil 
do Fakultní nemocnice Motol na traumacentrum. Motocyklistu s pohmožděninami záchranáři převezli 
na centrální příjem do kladenské nemocnice.  

23. 4. Tragická dopravní nehoda na Benešovsku

Benešovští záchranáři zasahovali v sobotu odpoledne u dopravní nehody osobních aut a kamionu na 
E55 u Pyšel. Při nehodě zahynuli dva lidé – muž a žena. Podlehli mnohočetným těžkým zraněním. 
Zasahující lékařka záchranné služby po příjezdu mohla pouze konstatovat jejich smrt. Původně 
přivolaný vrtulník letecké záchranné služby odletěl prázdný. Záchranáři vyšetřili i další účastníky 
dopravní nehody, nikdo z nich však nebyl zraněn a nepotřeboval ošetření záchrannou službou.

22. 4. Dopravní nehoda na dálnici D1 – šest zraněných

Středočeští záchranáři a Letecká zdravotnická záchranná služba z Prahy společně s hasičským 
záchranným sborem a policií v pátek v poledne zasahovali u dopravní nehody osobního auta na 35. 
km dálnice D1. Při nehodě bylo zraněno šest lidí z nichž pět bylo zraněno lehce. Jedna osoba byla 
po ošetření ponechána na místě a čtyři lehce zranění byli převážně s pohmožděninami a otevřenými 
ranami převezeni na chirurgickou ambulanci do benešovské nemocnice. U jedné pacientky 
záchranáři nemohli vyloučit vnitřní zranění břicha a hrudníku a proto byla po ošetření letecky 
přepravena do jedné z pražských nemocnic.

21. 4. Dva muži zahynuli v jímce (Mělnicko)

Záchranáři na Mělnicku zasahovali ve středu u případu dvou mužů, kteří zahynuli jímce v čističce 
odpadních vod v Hoříně na Mělnicku. Volání o pádu jednoho muže do čtyři metry hluboké jímky 
záchranáři obdrželi krátce po desáté hodině dopolední, během hovoru svědků s dispečerkou linky 155 
do jímky spadl i druhý muž, který chtěl pravděpodobně tomu prvnímu pomoci. Záchranáři ke 
zraněným okamžitě vyslali dva sanitní vozy a leteckou záchrannou službu. Na místo vyrazila také 
policie a hasičský záchranný sbor. Po vytažení byla u obou mužů lékařem konstatována smrt. Příčina 
úmrtí nebyla jasná a u obou zesnulých mužů byla nařízena pitva.

8. 4. Muž, který spadl ze střechy, měl obrovské štěstí (Kralupy nad Vltavou)

Jako o obrovském štěstí zraněného padesátiletého muže hovoří středočeští záchranáři, kteří k němu 
vyjížděli v pátek ve 14:45 do Kralup nad Vltavou. Muž pří práci na střeše rodinného domu střechou 
propadl, jednalo se o pád přibližně z výšky deseti metrů, a na hlavu nešťastníkovi ještě spadl trám. 
Na místě zasahovali záchranáři ze Zdib a dispečink záchranné služby k pacientovi také okamžitě 
vyslal letecké záchranáře z Prahy. Muž byl při příjezdu záchranářů při vědomí. Zasahující lékař po 
kontrole zdravotního stavu zjistil, že kromě pohmožděnin má muž pravděpodobně jen tržnou ránu na 
hlavě a lehký otřes mozku. Záchranáři pacienta po ošetření transportovali vrtulníkem do Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, kde se podrobil dalším vyšetřením. 

6. 4. Tragická dopravní nehoda na R7

Záchranná služba z Kladna ve středu ráno zasahovala u dopravní nehody na rychlostní komunikaci 
R7, kde se srazila dvě osobní auta. K nehodě kladenský dispečink záchranné služby poslal sanitní 
vůz s lékařem a vrtulník Letecké zdravotnické záchranné služby z Prahy. Lékař po příjezdu na místo 
zažádal o asistenci dalšího sanitního vozu z Kladna. Zraněny byly tři osoby nichž jedna, 
pětašedesátiletá žena, podlehla smrtelnému zranění ještě před vyproštěním z vozu. U 
pětašedesátiletého muže měli záchranáři podezření na poranění páteře a žeber a letecky jej 
transportovali do střešovické nemocnice. Šestačtyřicetiletou ženu se zlomeninou horní končetiny a 
v psychickém šoku záchranáři převezli do kladenské nemocnice na urgentní příjem.

24. 3. Záchranáři zasahovali u dvou porodů (Kladensko)

V noci ze středy na čtvrtek zasahovali středočeští záchranáři u dvou porodů, v obou případech se 
jednalo o překotný porod, kdy záchranáři byli voláni už k narozenému miminku. První volání na linku 
155 záchranáři přijali v půl jedné ráno z Kmetíněvsi a obdrželi informaci, že se právě doma narodilo 
miminko. Dispečerka na místo poslala sanitní vůz ze Slaného a snažila se radit rodině, jak 
postupovat do jeho příjezdu. Záchranáři po příjezdu maminku a její novorozenou dceru ošetřili a 
převezli do slánské nemocnice na gynekologicko – porodnické oddělení. Druhé volání dispečink přijal 
o hodinu později, tentokrát ze Smečna a také k čerstvě porozené holčičce. Na místo vyrazili 
záchranáři z Kladna a dispečerka stejně jako v prvním případě radila rodině, jak ošetřit novorozence 
do příjezdu sanitky. Záchranáři maminku s holčičkou převezli po ošetření na gynekologicko – 
porodnické oddělení v kladenské nemocnici. U obou maminek se jednalo o pátý porod.

22. 3. Záchranáři zasahovali u výbuchu na skládce (Příbramsko) 

Příbramští záchranáři zasahovali po osmé hodině ráno na skládce u obce Chrást, kde došlo 
k výbuchu. Dva muži ve věku 50 a 56 let utrpěli popáleniny v obličeji. Záchranáři měli na místě dva 
sanitní vozy a přivolali vrtulník pražské letecké záchranné služby. Mladšího muže, který měl 
popáleniny 2. - 3. stupně, transportoval z místa vrtulník. Druhého muže s popáleninami 1. – 2. stupně 
přepravili záchranáři sanitním vozem. Oba pacienti byli předáni v Praze ve vinohradské nemocnici na 
popáleninovém oddělení.

10. 3. Záchranáři zasahovali u dvou sražených osob vlakem

Ve středu 18:30 vyjížděli záchranáři a policisté k muži středního věku, který byl nalezen vedle 
vlakového kolejiště ve Velkém Borku na Mělnicku. Přivolaní záchranáři muži už nemohli pomoci a 
lékař konstatoval smrt. Muž utrpěl mnohočetná těžká zranění neslučitelná se životem. 

Ke sraženému muži vlakem na nádraží v Úvalech vyjeli ve čtvrtek v půl druhé v noci také záchranáři 
z Českého Brodu. Muž utrpěl smrtelné zranění. Lékař po příjezdu na místo muže prohlásil za mrtvého. 
Na místě zasahovala i Policie ČR a hasičský záchranný sbor.

8. 3. Smrtelná nehoda u Řevničova

V půl čtvrté odpoledne vyjížděli záchranáři k havárii osobního auta u Řevničova. Mladý řidič zde 
nezvládl zřejmě průjezd zatáčkou a v plné rychlosti narazil do stromu. Byl na místě mrtev. Utrpěl 
mnohočetná zranění – hlavy, hrudníku, pánve a dolní končetiny. Lékař po příjezdu mohl už jen 
konstatovat smrt. Krátce po nehodě zde havarovalo další osobní auto a byly lehce zraněné dvě ženy. 
Záchranáři je po ošetření převezli na chirurgickou ambulanci do rakovnické nemocnice.

3. 3. Při nehodě na Nymbursku bylo zraněno pět osob

Ve čtvrtek v 19 hodin vyjížděly tři sanitní vozy středočeské záchranné služby k dopravní nehodě tří 
osobních aut na křižovatce u Přední Lhoty na Nymbursku. Dispečink na místo vyslal i pražskou 
leteckou záchrannou službu a záchranáři na místě spolupracovali s hasičským záchranným sborem, 
který některé osoby vyprošťoval, a policií. Při nehodě bylo zraněno pět osob. Pětadvacetiletý muž na 
místě podlehl smrtelnému zranění, záchranáři se jej po příjezdu snažili ještě resuscitovat, ale jejich 
snažení bylo marné. Další dvě osoby byly těžce zraněné. Jednalo se o dívku, kterou transportoval 
vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a muže, který byl transportován do kolínské 



nemocnice – oba s poraněním hrudníku a dalšími zraněními. Další dva muži utrpěli lehčí zranění a po 
ošetření je záchranáři přepravili do kolínské nemocnice. 

26. 2. Napadený muž měl těžká zranění (Hořovice)

V sobotu v 19:30 byli voláni záchranáři do ubytovny v Hořovicích k napadení čtyřicetiletého muže. Na 
místo vyrazili hořovičtí záchranáři společně s  Policií ČR. Muž ležel na chodbě ubytovny, byl 
v bezvědomí, měl vážný úraz hlavy a bodnou ránu v dolní části zad. Lékař muži zajistil dýchací cesty 
intubací s připojením na umělou plicní ventilaci a zahájil léčbu. Na místo byla přivolána pražská 
letecká záchranná služba, která muže transportovala na anesteziologicko – resuscitační oddělení ve 
Fakultní nemocnici Motol. 

26. 2. Záchranáři bojovali o život těžce zraněného motocyklisty (Mladoboleslavsko)

V sobotu před druhou hodinou odpolední vyjížděli záchranáři k dopravní nehodě osobního auta a 
motocyklisty do Dlouhé Lhoty na Mladoboleslavsku. Na místo dispečink vyslal okamžitě rychlou 
lékařskou pomoc z Mladé Boleslavi a Leteckou zdravotnickou záchrannou službu z Prahy. Do 
příjezdu sanitního vozu lidé na místě poskytovali první pomoc třicetiletému motocyklistovi, který 
utrpěl mnohočetná těžká poranění a nejevil známky života. Záchranáři po příjezdu v resuscitaci 
pokračovali, muže zaintubovali a připojili jej na umělou plicní ventilaci. Bohužel všechny oživovací 
pokusy byly marné. Lékař musel resuscitaci ukončit a konstatovat smrt. Muž podlehl pravděpodobně 
těžkému poranění hlavy a hrudníku.

25. 2. Záchranáři zasahovali u opařené holčičky (Mladoboleslavsko)

To že patří mezi nejčastější dětské úrazy opaření horkou vodou, kávou, čajem nebo polévkou se 
přesvědčili opět mladoboleslavští záchranáři. V pátek po osmého hodině večer vyjížděli na 
Mladoboleslavsku k opařené rok a půl staré holčičce. Na místo dispečink poslal také Leteckou 
zdravotnickou záchranou službu z Prahy. Holčička na sebe vylila vařící čaj a měla opařeniny 2. 
stupně  přibližně na 18% těla. Záchranáři dívenku ošetřili, dali infuzi a léky, kterými tlumili bolest. 
Poté jí předali k leteckému transportu na popáleninové oddělení do Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady.

23. 2. Zásah záchranářů na dálnici D5

Středočeská záchranná služba zasahovala na šestnáctém kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu. Ve 
12:30 tam vyjížděl sanitní vůz k dopravní nehodě dvou kamionů. Po příjezdu na místo zdravotníci 
zjistili že se jedná o nehodu bez zranění. Zhruba po dvaceti minutách 300 metrů od nehody 
havarovala šestadvacetiletá slečna v osobním voze. Sanitní vůz byl na místě téměř okamžitě, jelikož 
se k havarovanému vozu přesunul jen z místa výše uvedené nehody. Slečna utrpěla pohmoždění 
břicha. Záchranáři ji po ošetření přepravili do Fakultní nemocnice Motol.

17. 2. Sraženým mladík autem (Čelákovice)

Před sedmou hodinou ránou zasahovali brandýští záchranáři v Čelákovicích u sraženého mladého 
muže autem. Na žádost lékaře byla na místo přivolána také letecká záchranná služba. Mladík byl 
v bezvědomí a utrpěl úraz hlavy a dolní končetiny. Po ošetření a zahájení léčby jej přepravil vrtulník 
do Fakultní nemocnice Motol na anesteziologicko – resuscitační oddělení.

Foto: Dan Batík

14. 2. Těžce zraněný muž při noční dopravní nehodě u Mukařova

Lékař ve voze rendez – vous z Říčan a záchranáři z Kostelce nad Černými lesy zasahovali ve čtyři 
hodiny ráno u dopravní nehody nákladního auta a dodávky. Nehoda se stala u Vyžlovky ve směru na 
Mukařov. Dispečink aktivoval okamžitě také leteckou záchrannou službu. Dvaadvacetiletý muž 
v dodávce utrpěl těžká zranění a byl ve voze zaklíněn. Zdravotníci se k zaklíněnému muži nemohli 
dlouho dostat a museli počkat až jej vyprostí hasičský záchranný sbor. Po čtyřicetiminutovém 
vyprošťování mohl k pacientovi konečně lékař.  Muž dýchal, ale byl v bezvědomí a utrpěl velmi vážné 
poranění hlavy a dolních končetin. Jeho stav byl kritický. Záchranáři pacienta ošetřili, lékař ho 
zaintuboval, připojil na umělou plicní ventilaci a zahájil léčbu. Do Ústřední vojenské nemocnice ve 
Střešovicích muže přepravil vrtulník.

12. 2. Tonutí dvouletého chlapce dopadlo tragicky (Kutnohorsko)

Po jedenácté hodině vyjížděli středočeští záchranáři do Záboři nad Labem k tonutí dvouletého 
chlapce. Chlapec, který spadl do zahradního jezírka, byl pod vodou přibližně dvacet minut. Posádky 
záchranné služby okamžitě vyjely a na místě byly do deseti minut od přijetí tísňové výzvy. Dispečink 
na místo vyslal i leteckou záchrannou službu. Po celou dobu cesty záchranářů na místo, rodina 
prováděla oživování podle rad dispečerky z linky 155 - takzvanou telefonicky asistovanou 
neodkladnou resuscitaci. Podle zasahujících záchranářů chlapec po jejich příjezdu neměl srdeční akci. 
Pro jeho záchranu udělali maximum, ale ani po více než hodinové resuscitaci záchrannou službou 
chlapec nejevil známky života. Lékař oživování musel ukončit a konstatovat smrt.

10. 2. Sražený muž autobusem v Kladně

Po deváté hodině vyjížděli středočeští záchranáři ke sraženému muži autobusem na autobusovém 
nádraží v Kladně. Starší muž byl při příjezdu záchranářů v bezvědomí, utrpěl mnohočetná těžká 
poranění dolních končetin a hlavy. Jeho stav byl kritický. Lékař muže zaintuboval a záchranáři hradili 
krevní ztráty infuzemi. Přímo na místě přistál vrtulník pražské letecké záchranné služby, která si muže 
převzala a přepravila do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

 

9. 2. Desetiletý chlapec pomohl mamince, která byla v bezvědomí

Ve středu po třetí hodině odpolední přijal dispečink linky 155 volání od desetiletého chlapce 
z Jesenice, který našel doma maminku v bezvědomí. Nikoho dalšího z příbuzných u sebe neměl a 
sousedi nebyli doma. Chlapec byl ale ohromně statečný, dispečerce nahlásil adresu, kam má sanitku 
poslat a dál postupoval podle jejích rad. Zjistil, že maminka dýchá a podle instrukcí jí napolohoval. 
Těsně před příjezdem sanitního vozu nabyla vědomí a chlapeček tak ještě vyběhl ven mávnout na 
sanitku a pustil záchranáře do domu. Ženu záchranáři po ošetření a zahájení léčby převezli na 
neurologii do Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči.



4. 2. Dopravní nehoda autobusu u Tuchlovic na Kladensku

Záchranáři před třináctou hodinou vyjížděli k dopravní nehodě autobusu u Tuchlovic na Kladensku. 
Předběžný počet zraněných nahlášených na linku 155 byl kolem dvanácti.  Dispečink záchranné 
služby okamžitě aktivoval tzv. traumaplán a na místo vyjely všechny posádky záchranné služby 
z kladenského výjezdového stanoviště tj. dvě posádky s lékařem a jedna bez lékaře. Záchranáři také 
zažádali o asistenci pět posádek dopravní zdravotní služby z Kladna. Dispečink na místo vyslal dvě 
posádky Letecké zdravotnické záchranné služby z Prahy a Plzně, ty se později z místa vrátily prázdné.

Záchranáři měli na místě všechny sanitní vozy do sedmi minut od přijetí tísňové výzvy a za dalších 
29 minut byl převezen do nemocnice poslední pacient.
Informace o zraněných: 1 cestující z autobusu zemřel na místě nehody, dále bylo při nehodě lehce 
zraněno 5 osob a 4 osoby byly středně těžce zraněné.

- 1 osoba zemřela – záchranáři po příjezdu konstatovali smrt cestujícího z autobusu, už mu nebylo 
možné pomoci

- 4 lehce zraněné osoby byly po ošetření převezeny dopravní zdravotní službou do kladenské 
nemocnice na ortopedii

- 2 středně těžce zraněné osoby byly ošetřeny a předány posádkou rychlé zdravotnické pomoci 
v kladenské nemocnici

- 1 osoba byla převezena na internu do kladenské nemocnice

- 2 středně těžce zraněné osoby kladenští záchranáři předali v motolské nemocnici na traumacentru 

FOTO: HZS Kladno

  

3. 2. Záchranáři zasahovali u dvou sražených osob v Nymburce 
Záchranáři zasahovali v 11:30 v Nymburce u sražené cyklistky, která při pádu utrpěla zlomeninu dolní 
končetiny. Záchranáři pacientku ošetřili a fixovali jí končetinu. Poté ženu transportovali na 
chirurgickou ambulanci v nymburské nemocnici.
 
V půl čtvrté odpoledne zasahovali záchranáři také u sraženého muže u prodejny Hypernova 
v Nymburce. Muže převezli záchranáři do nymburské nemocnice na chirurgickou ambulanci. Utrpěl 
otevřenou ránu hlavy.

29. 1. Dvě děti se na Nymbursku opařily polévkou

V sobotu před dvanáctou hodinou vyjížděli nymburští záchranáři do Milovic, kde se dvě malé děti 
opařily polévkou. Pětiletý chlapec měl opařeniny druhého stupně zhruba na 30% těla - na krku, břiše 
a ruce a dvouletá holčička také opařeniny druhého stupně na 20% těla - na ruce a noze. Záchranáři 
malé pacienty ošetřili a předali přivolané posádce letecké záchranné služby. Vrtulník děti přepravil na 
popáleninové oddělení do vinohradské nemocnice.

28. 1. Záchranáři zasahovali u srážky aut se srnou (Benešovsko)

V pátek před pátou hodinou odpolední byli voláni záchranáři k havárii osobních aut, která srazila srnu 
na silnici mezi obcemi Čtyřkoly a Senohraby na Benešovsku. Do jednoho z vozů srna propadla čelním 
sklem. Jeho řidič utrpěl těžké zranění hlavy. Zasahující lékařka muže musela zaintubovat a zahájit 
léčbu. Muže připojeného na umělou plicní ventilaci si převzala pražská letecká záchranná služba, 
která jej transportovala do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Foto: Jiří Dušek

27. 1. Záchranáři zasahovali u auta, které vjelo do rybníka (Berounsko)

Ve čtvrtek v půl jedenácté v noci bylo berounským záchranářům nahlášeno osobní auto v rybníce za 
obcí Želkovice ve směru na Litomyšl. Záchranáři, hasiči a policisté okamžitě vyjeli na místo. Ve voze 
byly dva lidé, muž a žena. Muž měl pouze odřeniny v obličeji, ale žena, která byla ve voze zaklíněná, 
utrpěla zlomeninu pažní kosti a byla podchlazená. Oba pacienty záchranáři po ošetření převezli do 
hořovické nemocnice na centrální příjem.

27. 1. Záchranáři zasahovali u srážky osobního auta s nákladním (Benešovsko)

Po 16 hodině byla záchranná služba přivolána ke střetu osobního a nákladního auta u obce Mrač na 
Benešovsku. Na místo vyrazil sanitní vůz z Benešova s malým vozem rendez-vous s lékařem. 
V osobním voze byl zaklíněný muž a potřeboval rychle péči záchranářů. Z nákladního auta nikdo 
zraněný nebyl. Záchranáři na místo přivolali také pražskou leteckou záchrannou službu, ta se však 
krátce po vzletu musela vrátit na základnu kvůli nepřízni počasí. Muž utrpěl úraz hlavy, zdravotníci jej 
po vyproštění, ošetření a zahájení léčby transportovali sanitním vozem do Fakultní nemocnice 
v Motole.

17. 1. Kutnohorští policisté pomohli záchranářům díky automatickému externímu 
defibrilátoru

Kutnohorští záchranáři v pondělí po osmé hodině ranní vyjížděli k pokusu o sebevraždu oběšením 
v Kutné Hoře. Záchranné službě událost nahlásila kutnohorská policie, která již měla na místě hlídku 
policistů. Ta čtyřiatřicetiletého muže objevila, odvázala a zahájila oživovací pokusy do příjezdu 
sanitního vozu. Před Vánocemi, v rámci akce „Pomáháme společně“, obdrželi kutnohorští policisté 
několik automatických externích defibrilátorů, kterými vybavili policejní vozy. Policejní hlídka, která 
muže nalezla, měla defibrilátor ve svém voze a s jeho pomocí hned začala provádět resuscitaci. 
Záchranáři po příjezdu v resuscitaci pokračovali a úspěšně se jim po patnácti minutách podařilo 
obnovit srdeční akci. Podle zasahující lékařky měla na včasném oživení pacienta velký podíl policejní 



hlídka, která s pomocí automatického externího defibrilátoru prováděla účinnou srdeční masáž. Muže 
záchranáři po zajištění převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení do kolínské nemocnice. 

17. 1. Středočeští záchranáři v pondělí ráno zasahovali u velkého množství 
dopravních nehod

Středočeští záchranáři v pondělí ráno zasahovali u velkého množství dopravních nehod. Mezi pátou 
a desátou hodinou vyjeli k šestnácti dopravním nehodám. Většina z nich byla s lehkým zraněním, 
záchranáři zraněné po ošetření předávali na chirurgických ambulancích. K závažné dopravní nehodě 
však vyjížděli po osmé hodině benešovští záchranáři. Na místo byl také přivolán vrtulník pražských 
záchranářů. U Nespek se na kluzké silnici srazilo osobní auto s kamionem. Čtyřicetiletá řidička 
utrpěla těžké zranění a po ošetření a zajištění byla předána posádce vrtulníku, ten jí transportoval do 
Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Sedmačtyřicetiletý spolujezdec byl smrtelně zraněn. 
Ke sražené chodkyni v Příbrami vyjeli záchranáři před šestou hodinou ranní. Žena utrpěla 
pravděpodobně zlomeniny obou dolních končetin a záchranáři měli také podezření na poranění 
pánve. Po ošetření a zajištění jí záchranáři předali na centrálním přijmu v příbramské nemocnici.

14. 1. Záchranáři ze Zdib provedli úspěšnou resuscitaci

V pátek v po šesté hodině ráno vyjížděli záchranáři ze Zdib a Kralup nad Vltavou do Větrušuc k muži 
s akutním infarktem myokardu. Mužův stav se i přes včasný zásah záchranářů rychle horšil, na konec 
upadl do bezvědomí a přestalo mu pracovat srdce. Záchranáři okamžitě přistoupili k resuscitaci. 
Během oživování muže i dvakrát defibrilovali. Po pěti minutách se jim podařilo u pacienta obnovit 
srdeční akci. Muž navíc po chvíli nabyl plného vědomí a komunikoval s posádkou sanitního vozu. 
Muže poté záchranáři převezli na katetrizaci na kardiologii do Fakultní nemocnice Bulovka.

13. 1. Náročný večer a noc středočeských záchranářů 

Ve středu v 18:00 vyjížděli kolínští záchranáři k pádu sedmnáctileté dívky v kolínském skateparku. 
Dívka utrpěla vážný úraz hlavy. Lékař jí zajistil dýchací cesty intubací s připojením na řízenou plicní 
ventilaci a zahájil léčbu. Na místo byl kvůli transportu těžce zraněné přivolán vrtulník pražské letecké 
záchranné služby. Ta pacientku transportovala na dětské traumacentrum Thomayerovy nemocnice 
v Krči.  

Ve čtvrtek po půlnoci vyjížděli kladenští záchranáři k pádu muže z 9. patra panelového domu 
v Kladně. Muž utrpěl mnohočetná poranění neslučitelná se životem, lékař po příjezdu konstatoval 
jeho smrt.

Ve 4:25 vyjížděli záchranáři ke sražená ženě na vlakovém přejezdu ve Slaném. Utrpěla vážný úraz 
hlavy a při příjezdu sanitního vozu nejevila známky života. Záchranáři okamžitě zahájili resuscitaci, 
ale oživit ženu už nebylo možné. Po dlouhém oživování lékař konstatoval smrt.

Ve čtvrtek ráno zasahovali záchranáři u sražené pětačtyřicetileté ženy autem v Kutné Hoře. Žena 
utrpěla středně těžké zranění a záchranáři jí po ošetření přepravili na chirurgickou ambulanci do 
kutnohorské nemocnice.

10. 1. Při dopravní nehodě na Benešovsku zemřela jedna osoba, další byla 
transportována vrtulníkem

Benešovští záchranáři po jedenácté hodině dopolední vyjížděli k čelnímu střetu dvou osobních aut u 
Pyšel. Při nehodě utrpěla smrtelné zranění šestapadesátiletá žena, zasahující lékař po neúspěšných 
oživovacích pokusech konstatoval její smrt. Těžce zraněného muže záchranáři uvedli do umělého 
spánku a zajistili mu dýchací cesty. Po celkovém zajištění a ošetření si jej převzala pražská letecká 
záchranná služba, která muže transportovala do Prahy. Při nehodě utrpěla také zranění dolní 
končetiny žena z druhého vozu a chlapec, který si stěžoval na bolesti horní končetiny. Záchranáři je 
po ošetření převezli do benešovské nemocnice.   

7. 1. Záchranáři odrodili miminko v sanitce u nemocniční brány

Záchranáři ze Zdib u Prahy nad ránem zažili dobrodružný výjezd. Byli voláni k ženě s porodními 
bolestmi do Klecan. Ženu naložili do sanitního vozu a vydali se s ní na porodnické oddělení do 
Fakultní nemocnice Bulovka. Po průjezdu nemocniční bránou se porod už natolik rozběhl, že by 
zdravotníci i přes tak malý kousek dělící je od porodnice nestihli ženu dovést. Sestřičce a řidiči 
nezbylo nic jiného než za bránou zastavit a miminko porodit přímo v sanitce. Porod proběhl velmi 
rychle a bez komplikací. Maminku s její čerstvě narozenou dcerkou záchranáři předali na 
gynekologicko - porodnické klinice. Obě byly v pořádku.

7. 1. Záchranáře zaměstnaly výjezdy kvůli zledovatělým chodníkům

Záchranáři během dnešního dopoledne, noci a včerejšího večera vyjížděli k množství pádů na náledí. 
Největší problémy byly v okresech Praha – východ, Praha – západ a na Mladoboleslavsku. Oproti 
tomu na Kladensku měli záchranáři poměrně klidný den. Od včerejší večera záchranáři ve středních 
Čechách vyjeli k více než sedmdesáti případům zraněných chodců, kteří uklouzli na náledí způsobili 
si zranění, což je zatím nejvíce za celou zimu. Na Praze – výhod a západ měli záchranáři jenom 
během včerejšího večera 15 takových zásahů a během dnešního dopoledne 8, na dispečink linky 
155 pro Mělnicko a Mladoboleslavsko hlásil 13 výjezdů během noci a 12 během dnešního 
dopoledne. Ve většině případů se u zraněných lidí jednalo o zlomeniny a pohmožděniny končetin a 
otřes mozku. Nikdo z chodců nebyl zraněn těžce. Záchranáři vyjížděli také k jedné dopravní nehodě 
na Kladensku, ale ta se nakonec obešla bez zranění. 

V půl osmé ráno kvůli náledí nemohla pokračovat na kopci u obce Kochánky v cestě k pacientovi 
s kolapsovým stavem sanita mladoboleslavských záchranářů. Po deseti minutách se záchranáři 
vlastními silami dostali ze svízelné situace a dojeli k pacientovi, jehož zdravotní stav malé zdržení 
nijak neohrozilo. 

Na Kutnohorsku museli záchranáři zasahovat u třiadvacetiletého muže, který nešťastnou náhodou 
uklouzl u chovné stanice skotu a při pádu dosedl na vidle, které před tím držel v ruce. Hroty vidlí muži 
způsobily v oblasti hýždí komplikované bodné poranění a podle zasahujícího lékaře naštěstí 
nezasáhly žádné orgány. Lékař záchranné služby hodnotil zranění jako středně těžké. Muž byl po 
ošetření převezen sanitním vozem na chirurgickou ambulanci do kutnohorské nemocnice.

1. 1. Úraz patnáctiletého chlapce pyrotechnikou (Berounsko)

V sobotu ve 13:30 byli voláni záchranáři do obce Chýňava na Berounsku k úrazu patnáctiletého 
chlapce od ohňostroje. Chlapec měl popáleniny a tržné rány v obličeji. Záchranáři jej po ošetření 
převezli sanitním vozem do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na místě také zasahovala 
Policie ČR.

 

1. 1. Silvestrovský souhrn – výjezdy záchranné služby ve středních Čechách 

Záchranná služba ve Středočeském kraji během silvestrovské noci vyjela k 80 osobám v podnapilém 
stavu. Jednalo se o osoby, které měly intoxikaci alkoholem a poruchy vědomí nebo si způsobily úraz 
v opilosti (většinou po pádu, napadení nebo se pořezaly o střepy ze sklenic a láhví). Zatímco 
v některých okresech se jezdilo k podnapilým lidem téměř nepřetržitě a největší nápor záchranáři 
zažili hned po půlnoci, na Mělnicku, Mladoboleslavsku a Nymbursku se k takovým případům jezdilo 
méně. 



K vážné dopravní nehodě museli záchranáři vyjíždět do Červených Peček na Kolínsku. Řidič, který 
utrpěl těžké zranění hlavy, musel být z místa transportován leteckou záchrannou službou do 
vinohradské nemocnice.  

Záchranáři také ošetřovali 8 osob, které se zranily při manipulaci s petardami a další pyrotechnikou. 
Jednalo se o popáleniny nebo tržné rány nejčastěji v oblasti obličeje, očí nebo rukou. K poraněné 
slečně od petardy jeli záchranáři například do Kutné Hory, jednadvacetiletá slečna měla poraněné 
oko a záchranáři jí museli převézt na oční oddělení do kolínské nemocnice. Další dvě osoby se 
stejným zraněním byly také v Příbrami a na Praze – venkov.  

Kromě typických silvestrovských výjezdů záchranáři často vyjížděli k lidem se somatickými 
onemocněními a celkovým zhoršením zdravotního stavu. Jednalo se často o osoby, které byly na 
svátky propuštěny z nemocnice domů. 

Celkový počet silvestrovských výjezdů je srovnatelný s loňským rokem, poraněných osob od 
pyrotechniky však přibylo. Na druhou stranu ubylo mladistvých s intoxikací alkoholem, záchranáři 
zasahovali jen u jednoho případu. Jednalo se o patnáctiletého chlapce v Lánech, kterého záchranáři 
museli převézt do kladenské nemocnice na dětské oddělení. Ještě před půlnocí vyjížděli záchranáři 
k mladíkovi do Vlašimi, který vypil Fridex a museli ho převézt na jednotku intenzivní péče do 
benešovské nemocnice. 

Silvestrovská noc patří pro záchranáře a dispečery linky 155 mezi jednu z těch nejnáročnějších, i 
v těch nejtěžších chvílích během noci se setkávali s bezohledností lidí, kteří zneužívali linku 155. Od 
půlnoci také stoupala slovní agrese volajících.To například zažili operátoři kolínského dispečinku, 
kam opakovaně každých několik minut od půlnoci až do čtyř hodin do rána volal muž, že je 
v převráceném kamionu, krvácí a potřebuje pomoc. Volal i na ostatní složky IZS. Po telefonu jevil 
známky opilosti, často měnil informace o tom, kde se nachází a pak vždy zavěsil. Jeho polohu se 
žádné ze složek IZS nepodařilo dohledat. Další případ se odehrál na Berounsku, kde se starší pán 
s astmatickým záchvatem na autobusové zastávce dožadoval zásahu záchranné služby. Když 
záchranáři dorazili na místo, nikoho nenalezli. Dispečerka se pak pokusila znovu zavolat onomu muži 
a ten jí řekl, že už je doma, našel inhalátor a pomoc záchranné služby už nepotřebuje. 

 

30. 12. Tragická událost na Příbramsku

Příbramští záchranáři včera ve čtvrtek v 16:30 vyjížděli k tragické události u Příbrami, kde 
třináctiletého chlapce pří přecházení silnice srazilo osobní auto. Chlapec utrpěl těžké zranění hlavy, 
hrudníku a břicha a jeho stav byl kritický. Bezprostředně po nehodě se mu zastavilo srdce. Do 
příjezdu sanitního vozu se jej snažili oživit svědci nehody, záchranáři si poté resuscitaci převzali. 
Během resuscitace, která trvala 78 minut, se jim několikrát podařilo u chlapce obnovit srdeční akci, 
ale vzápětí došlo znovu k zástavě. Chlapec nakonec těžkým mnohočetným zraněním podlehl. Lékař 
musel konstatovat smrt. Záchranáře, kteří pro záchranu života chlapce udělali maximum, tragická 
událost velmi zasáhla.

21. 12. Havárie autobusu u Středokluk

Ve 13:10 vyjížděli záchranáři k havárii autobusu mezi obcemi Středokluky a Kněževes. Řidič 
autobusu pravděpodobně dostal smyk na kluzké vozovce a narazil do stromu. Zraněni byli dva lidé z 
autobusu, kteří byli po ošetření převezeni do kladenské nemocnice. Jednalo se o řidiče, kterému se 
při nehodě zaklínila a poranila dolní končetina a ženu, která si při nárazu zlomila nos.

21. 12. Srážka osobního auta se sypačem (Mladoboleslavsko)

Mladoboleslavští záchranáři vyjížděli dnes odpoledne k dopravní nehodě osobního auta a sypače u 
obce Prodašice. Řidič osobního auta byl ve voze zaklíněný a musel být vyprošťován. Utrpěl 
mnohočetná těžká zranění a jeho stav byl kritický. Záchranáři udělali maximum pro záchranu jeho 
života, zraněného zajistili, zahájili léčbu a pro jeho transport přivolali vrtulník letecké záchranné 
služby z Prahy, který pacienta transportoval do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

20. 12. Záchranáři ošetřovali zraněné u srážky osobního vlaku s lokomotivou 
(Kamenné Žehrovice)

V 9:00 vyjížděli kladenští záchranáři ke srážce osobního vlaku s lokomotivou u vlakového nádraží 
v Kamenných Žehrovicích. Záchranáři vyslali na místo dva sanitní vozy, leteckou záchrannou službu 
z Prahy a čtyři převozové sanitní vozy. Celkem bylo do nemocnic převezeno patnáct zraněných lidí. 
Do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích byl transportován muž s tržně zhmožděnou ránou v 
obličeji a otřesem mozku. Další pacienti byli předáni v kladenské nemocnice s lehkými až středně 
těžkými zraněními.

16. 12. Sestra záchranné služby odrodila miminko přímo v sanitce (Nymbursko)

Záchranáři z Lysé nad Labem byli přivoláni kolem půl dvanácté k porodním bolestem pětadvacetileté 
ženy do Milovic. Záchranáři budoucí maminku, která měla již silné a časté kontrakce, v Milovicích 
naložili do sanitního vozu a vydali se na porodnické oddělení do nymburské nemocnice. Kousek před 
Nymburkem ženě praskla plodová voda a porod byl podle sestřičky tak rychlý, že museli zastavit 
sanitku a odrodit miminko přímo ve voze. Na místo si přivolali na pomoc lékaře z Nymburka, který 
však už přijel k narozenému chlapečkovi. Stihl už pouze maminku a novorozence vyšetřit a 
přestřihnout pupeční šňůru. Maminka a malý Radovan byli v pořádku předáni na porodnickém 
oddělení v Nymburské nemocnici. Letos se již jedná o třetí porod, který záchranáři z Lysé nad Labem 
zvládli v sanitním voze a dva z nich odrodila tato sestřička.  

2. 12. Záchranáři měli problém s průjezdností vozovek

Ve čtvrtek ráno na mnoha místech ve Středočeském kraji a v Praze měly naše sanitní vozy problém 
projet určité úseky silnic a dálnic, hlavními důvody byly kolony nebo nedostatečně upravené silnice. 
Dojezdové časy sanitních vozů k pacientům nebo zpět na základnu se prodlužovaly, v některých 
případech i o několik hodin. Naštěstí tyto problémy neměly vliv na zdraví našich pacientů. Pokud 
sanitka nemohla pokračovat v cestě k pacientovi, na místo byl ihned vyslán další sanitní vůz. Týkalo 
se to především těchto oblastí: 

Praha – sanitní vůz z Mladé Boleslavi se vracel z IKEM s pacientem po katetrizaci, cestou z Prahy 
uvázl v koloně, z nemocnice vyjel v 10:00 a na základnu do Mladé Boleslavi dojel až ve 12:45

           – sanitní vůz z Nymburka uvázl v koloně na 8 hodin, ve středu v 19:00 se vracel z Prahy po 
předání pacienta, cestou uvázl na pražském okruhu mezi kamiony a nemohl pokračovat v cestě, na 
základnu se vrátil až ve 3:00 ráno

Slánsko – sanitky nemohly projet kolonami, a měly velký problém vyjet kluzký kopec ke slánské 
nemocnici

Okolí Kralup nad Vltavou, Libušín – těžko průjezdné zasněžené komunikace

Mělnicko, Nová Ves – mělnická sanita nemohla projet kolonou a k pacientovi musel být vyslán 
sanitní vůz z jiného stanoviště (z Kralup nad Vltavou)

Mělnicko, Jizerní Vtelno – problémy s průjezdností kvůli kolonám kamionů, sanitní vozy musely 
úsek objíždět



Dálnice D5 – záchranáři ze Zdic vyjeli k dopravní nehodě kamionu a zraněnému řidiči na 18 km D5 a 
cestou zůstali uvězněni v koloně přibližně na 10 minut, ani při použití výstražných zvukových 
znamení kamiony stojící ve všech pruzích nemohly uvolnit záchranářům cestu

Libeň u Prahy – zapadl do sněhu sanitní vůz zbraslavských záchranářů, který se vracel od pacienta, 
s pomocí lidí z okolí byl vytažen ven a mohl pokračovat v cestě

2. 12. Muž byl uvězněn v hořícím autě (Kladensko)

Záchranáři v 10:40 vyjížděli k dopravní nehodě na silnici z Loun do Slaného. Jednatřicetiletý řidič 
osobního auta, kterému během jízdy z nezjištěných příčin údajně začala hořet palubní deska, zezadu 
naboural do stojícího kamionu a zůstal uvnitř zaklíněný. Řidič kamionu uvězněnému muži přispěchal 
na pomoc, uhasil požár hasicím přístrojem a se svým kolegou jej vytáhl z vozu ven. Muž byl při 
příjezdu záchranné služby při vědomí, ale utrpěl popáleniny 2. až 3. stupně na hlavě, zádech, horní a 
dolní končetině. Na místě přistál vrtulník pražských leteckých záchranářů, kterým byl po zajištění a 
zahájení léčby pacient předán k transportu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

29. 11. Sněhové shrnutí zásahů středočeské záchranné služby

Středočeští záchranáři zaznamenali zvýšený počet výjezdů od pondělního rána. Nejezdilo se však 
jen k zásahům, které souvisely se sněhovou nadílkou, ale především k interním záležitostem 
a somatickým onemocněním jako jsou např. kolapsové stavy, akutní koronární syndromy, cévní 
mozkové příhody, dušnosti atd. Zásah záchranné služby byl nutný jen u sedmi nehod a ve většině 
případů se jednalo o lehká zranění, pouze případ sraženého chodce v Kladně ve Švermově skončil 
těžkým zraněním. Lehce zranění pacienti z dopravních nehod byli předáváni na chirurgických 
ambulancích, nebo byli po ošetření ponecháni na místě (v jednom případě nám pacientka podepsala 
negativní revers). Vyšší byl však počet výjezdů k pádům a zraněním na kluzkých chodnících. 
Záchranáři jich napočítali 25, obvykle se jednalo o poranění končetin – zlomeniny, výrony, 
pohmožděniny a výjimečně o úrazy hlavy. Nikdo z těchto zraněných osob nebyl ohrožen na životě. 

V některých okresech především na Benešovsku a Kutnohorsku si záchranáři stěžovali na 
neprůjezdné vozovky, kvůli sněhu nebo dopravní nehodám museli trasy komplikovaně objíždět. 

V ranních hodinách nemohl kvůli uježděnému sněhu vyjet jeden z kopců  vůz rendez- vous 
s lékařem, uvázl ve sněhu a nemohl pokračovat v cestě. Jednalo se o vozidlo kralupských 
záchranářů, které bylo na cestě do Holubic ke kolapsovému stavu. Podle informací lékařky se 
jednalo zhruba o půlhodinové zpoždění. Obyvatelé vesnice přišli záchranářům na pomoc a 
společnými silami se podařilo vůz z ledového zajetí vyprostit. Zapojili se do posypu vozovky a přijeli 
na pomoc i s traktorem, který malou sanitku vytáhnul. Pacient zdržením lékařského vozu nebyl 
ohrožen na životě. Na místo dorazila včas sanitka ze Zdib. 

24. 11. Těžce zraněný při dopravní nehodě u Říčan

Středočeští záchranáři ve středu dopoledne museli vyjet k dopravní nehodě u sjezdu z dálnice D1 ve 
směru na Říčany, srazilo se zde osobní auto s nákladním. Při nehodě byl těžce zraněn třiašedesátiletý 
muž, utrpěl polytrauma. K nehodě záchranáři přivolali vrtulník letecké záchranné služby, který 
pacienta po ošetření a zahájení léčby transportoval do Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve 
Střešovicích.

22. 11. Smrtelná dopravní nehoda u Bělé pod Bezdězem

Záchranáři v pondělí odpoledne zasahovali u dopravní nehody u Bělé pod Bezdězem, při které 
zemřel mladý muž a další čtyři muži byli zraněni, jeden z nich těžce. Záchranáři všechny zraněné po 
ošetření a zahájení léčby transportovali do mladoboleslavské nemocnice. Na místo byl přivolán pro 
transport těžce zraněného muže vrtulník liberecké letecké záchranné služby, ale ten nemohl přistát 
kvůli mlze. Záchranáři pacienta tedy museli odvézt na urgentní příjem sanitním vozem.

21. 11. Pád malého letadla u Milovic na Nymbursku

V 15:35 nymburští záchranáři, hasičský záchranný sbor a policisté vyjeli k zásahu u obce Milovice – 
Boží Dar, kde byl nahlášen pád malého letadla. K nehodě letěl také vrtulník hradecké letecké 
záchranné služby. Na místě byli dva těžce zranění – muž a žena. Jeden pacient byl transportován 
letecky a druhý byl převezen sanitním vozem na urgentní příjem do Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze ve Střešovicích.´

 

21. 11. Tragická dopravní nehoda u Poděbrad

Středočeští záchranáři po dvanácté hodině vyjížděli k dopravní nehodě dvou osobních aut u 
Poděbrad, při které bylo zraněno pět dospělých a dvě děti. Záchranáři měli na místě tři sanitní vozy a 
přivolali si na pomoc dva vrtulníky letecké záchranné služby (z Prahy a Hradce Králové). Obě děti 
byly těžce zraněné, při příjezdu záchranářů byly v bezvědomí a nedýchaly. U obou dětí záchranáři 
okamžitě zahájili resuscitaci. Zranění tříletého dítěte byla natolik vážná, že i přes maximální úsilí 
záchranářů, byly všechny jejich oživovací pokusy bez odezvy. Lékař musel konstatovat jeho smrt. 
Půlroční dítě bylo za kontinuální resuscitace předáno pražské letecké záchranné službě, která je 
předala ve Fakultní nemocnici Motol. Jeho stav byl v době předání v nemocnici kritický. Z pěti 
dospělých dvě osoby utrpěly těžké zranění. Ženu s mnohočetnými zraněními záchranáři 
transportovali letecky na traumacentrum do Hradce Králové. Muž, který měl také mnohočetná těžká 
zranění, byl převezen sanitním vozem na traumacentrum do Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady. Další tři zraněné záchranáři převezli do kolínské a nymburské nemocnice.

21. 11. Sražený chodec podlehl těžkým zraněním (Kladensko)

Záchranná služba ze Slaného v neděli v noci kolem druhé hodiny zasahovala u obce Libovice u 
sraženého mladého muže autem. Řidič vozu zřejmě od nehody ujel a na místě nechal těžce 
zraněného. Muž utrpěl poranění hlavy, břicha a končetin, byl v bezvědomí a nedýchal. Záchranáři u 
něj museli okamžitě zahájit resuscitaci, která byla úspěšná. Po obnovení srdeční akce a zajištění 
pacienta, záchranáři naplánovali jeho převoz do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Poté, 
co se sanitní vůz s pacientem rozjel, u muže došlo opět k srdeční zástavě a záchranáři ho znovu 
oživit už nedokázali. Zasahující lékař konstatoval jeho smrt.

18. 11. Záchranáři provedli úspěšnou resuscitaci (Kolínsko)

Záchranná služba vyjížděla ve čtvrtek po páté hodině na vlakové nádraží do Poříčan k muži, který 
zřejmě spadl ze schodů a těžce se zranil. Muž byl v bezvědomí a nedýchal. Dispečerka linky 155 
naváděla svědky události k resususcitaci, zatímco dojížděl sanitní vůz na místo události. Záchranáři 
si po příjezdu resuscitaci převzali a zhruba po minutě se jim podařilo obnovit srdeční akci a muže 
stabilizovat. Připojili jej na umělou plicní ventilaci a zahájili léčbu. Zasahující lékař měl podezření na 
vážný úraz hlavy. Pacient byl sanitní vozem převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
na anesteziologicko – resuscitační oddělení.   

16. 11. Záchranáři ošetřovali školáky, kteří se nadýchali formaldehydu (Lysá nad 
Labem)
Po desáté hodině vyjížděli záchranáři do základní školy v Lysé nad Labem, k žákům nadýchaných 
formaldehydu z rozbitého exponátu ve třídě. Na místo vyjely dva sanitní vozy. Jednalo se o děti ve 



věku 13 let. Pálily je oči, kašlaly, měly dýchací potíže a některé zvracely. Čtyři děti byly převezeny na 
dětskou jednotku intenzivní péče do Kolína a čtyři na dětskou jednotku intenzivní péče do Mladé 
Boleslavi. Po dvaceti minutách záchranáři na místo vyslali třetí sanitní vůz k dalším dětem, u kterých 
bylo zjištěno zvracení a další zdravotní potíže. Tři děti byly převezeny do nemocnice v Mladé Boleslavi 
a jedno do Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči. Počet ošetřených a převezených dětí je zatím 
dvanáct. Není vyloučené, že záchranáři na místo pojednou znovu k dalším dětem, u kterých se 
projeví zdravotní potíže.

14. 11. Kůň ukousl kus prstu malému chlapci (Nymbursko)

V neděli v půl desáté dopoledne vyjížděli nymburští záchranáři do Kostomlat nad Labem, kde 
tříletému chlapci ukousl kůň poslední článek prostředníčku. Záchranáři chlapce po ošetření převezli 
na chirurgickou ambulanci do kolínské nemocnice. 

13. 11. Pád mladé ženy z balkonu (Mladá Boleslav)

V sobotu v 11:30 zasahovali záchranáři u pádu mladé ženy z balkonu v Mladé Boleslavi. Jednalo se o 
zásah nedaleko budovy záchranné služby a sanitní vůz tak na místo dojel do dvou minut od přijetí 
výzvy k výjezdu. Žena utrpěla mnohočetná těžká poranění a lékař jí musel zaintubovat a připojit na 
umělou plicní ventilaci. Dispečink záchranné služby na místo také současně se sanitním vozem vyslal 
leteckou záchrannou službu, která pacientku po ošetření a zahájení léčby transportovala na 
traumacentrum do jedné z pražských nemocnic.

11. 11. Ošetřovatele kopnul kůň do obličeje, potřeboval pomoc záchranářů 
(Nymbursko)

Záchranáři zasahovali ve čtvrtek dopoledne na dostihovém závodišti v Lysé nad Labem, kde 
ošetřovatele pokopal kůň do obličeje. Lékař měl u zraněného muže podezření na fraktury čelisti. Muž 
navíc utrpěl tržné rány v obličeji a měl vyražené zuby. Záchranáři jej po ošetření a zahájení léčby 
transportovali na stomatochirurgii do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. 

3. 11. Záchranáři ošetřovali poraněnou dívku koněm (Mělnicko)

Ve středu v 17:30 vyjížděli záchranáři a policisté z Mělníka do Mělnické Vrutice ke desetileté dívce, 
kterou kobyla přirazila bokem na traktor. Dispečink záchranné služby na místo vyslal také vrtulník 
letecké záchranné služby. Zasahující lékař měl u dívky podezření na nitrolební krvácení a frakturu 
klíční kosti. Záchranáři pacientku zajistili a předali k leteckému transportu do Fakultní nemocnice 
v Motole na anesteziologicko – resuscitační oddělení.

2. 11. Pád sedmnáctileté dívky ze 4. patra

Středočeští záchranáři po páté hodině vyjížděli k pádu sedmnáctileté dívky ze 4. patra v Čáslavi. 
Utrpěla mnohočetná zranění a zasahující lékař její zdravotní stav hodnotil jako těžký. Záchranáři 
udělali maximum pro její záchranu. Dívku uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty intubací, 
uložili jí do vakuové matrace a zahájili infuzní terapii s medikací. Lékař nemohl vyloučit vnitřní 
zranění. Dispečink záchranné služby na místo okamžitě přivolal vrtulník pražské letecké záchranné 
služby, který přistál na letišti v blízkých Chotusicích. Dívku poté záchranáři předali k leteckému 
transportu do Fakultní nemocnice v Motole.

2. 11. Muž se těžce zranil při pádu ze čtyř metrů (Praha - východ)

Záchranáři z Brandýsa nad Labem v úterý ráno zasahovali v Zápech u muže, který se v místní 
továrně poranil při pádu ze čtyř metrů. Záchrannou službu přivolal krátce po deváté hodině jeho 
kolega. Muž utrpěl vážné poranění hlavy a byl v bezvědomí. Zasahující lékařka také nemohla vyloučit 
poranění páteře. Záchranáři muže zajistili a zahájili u něj léčbu. Ke zraněnému byl přivolán vrtulník 
pražské letecké záchranné služby, který jej transportoval do Ústřední vojenské nemocnice ve 
Střešovicích. 

25. 10. Záchranáři zasahovali u náhlé zástavy oběhu novorozenců

Záchranáři z Roztok u Prahy v pondělí v noci ve 2:30 zasahovali u náhlé zástavy oběhu 
osmitýdenního dítěte. Rodiče naštěstí měli doma monitor dechu, který je upozornil na to, že jejich 
chlapec nedýchá a zahájili ihned resuscitaci. U chlapce se jim podařilo obnovit vitální funkce a poté 
okamžitě kontaktovali záchrannou službu. Záchranáři dítě, které již bylo v dobrém stavu, 
transportovali do Fakultní nemocnice Motol.

Podobný nedělní zásah záchranné služby už bohužel tak dobrý konec neměl. Říčanští záchranáři 
byli brzy ráno v 5:20 voláni ke dvoutýdennímu novorozenci, který byl nalezen matkou bez známek 
života. Dispečerka na lince 155 okamžitě zahájila telefonicky asistovanou resuscitaci s rodiči dítěte, 
která trvala až do příjezdu záchranářů. Zásah bohužel nedopadl dobře a lékař musel konstatovat 
úmrtí miminka.

20. 10. Dva muži zemřeli při havárii auta na Mladoboleslavsku 

Mladoboleslavští záchranáři ve středu ve 21:20 vyjížděli k havárii osobního auta, které narazilo do 
stromu u Bělé pod Bezdězem. Záchranářům byly hlášeny, dvě zaklíněné osoby ve voze nejevící 
známky života. Po příjezdu na místo lékař konstatoval úmrtí dvou mužů ve věku 43 a 36 let, kteří při 
nehodě podlehli těžkým zraněním.

20. 10. U vážné nehody na Berounsku zasahoval vrtulník

Záchranáři z Hořovic ve středu před 14 hodinou vyjížděli k havárii osobního auta mezi obcemi 
Komárov a Zaječov, které narazilo do stromu. Dispečink záchranné služby na místo také rovnou 
vyslal pražskou leteckou záchrannou službu. Ve voze byla zaklíněna zraněná žena, která byla při 
vědomí, ale musela být vyprošťována hasičským záchranným sborem. Utrpěla poranění dolní 
končetiny a zasahující lékař měl u ní také podezření na vážný úraz hlavy. Pacientka byla po ošetření 
a zahájení léčby transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve Střešovicích.

19. 10. Záchranáři zasahovali u napadené ženy beranem (Praha - západ)

Záchranáři z Jesenice u Prahy v úterý po poledni zasahovali u ženy napadené beranem na okraji obce 
Jesenice u obchodu s podlahovými krytinami. Stádo ovcí a beranů se ze zatím nejasných důvodů 
objevilo na pěstěném trávníku v okolí prodejny a bylo agresivní ke kolemjdoucím a zákazníkům. 
Jeden z beranů povalil čtyřiadvacetiletou ženu a strkal do ní. Napadená žena byla v psychickém šoku 
a utrpěla lehké pohmožděniny v oblasti pánve. Záchranáři jí po ošetření a kontrole zdravotního stavu 
ponechali na místě. K prodejně byla přivolána obecní i státní policie, aby byla zvířata odchycena. 

19. 10. Muži se zaklínila noha v pásu kombajnu (Nymbursko)

Záchranáři z Nymburka byli v úterý v 10:30 voláni k obci Krchleby, kde se 29letému muži zaklínila 
noha v pásu kombajnu. Záchranáři aktivovali i leteckou záchrannou službu a hasičský záchranný 
sbor, který muži nohu z pásu vyprostil pomocí hydraulické techniky. Muž utrpěl otevřenou zlomeninu 



dolní končetiny a byl po ošetření a zahájení léčby z místa transportován leteckou záchrannou službou 
do Fakultní nemocnice Na Bulovce.

17. 10. Záchranáři v čestlickém akvaparku ošetřili osm lidí

Středočeské záchranná služba v sobotu v 16:00 obdržela tísňové volání z čestlického akvaparku, kde 
se na atrakci divoká voda poranil větší počet lidí. Záchranáři na místo poslali šest sanitních vozů. 
Ošetření záchranářů potřebovalo nakonec osm osob a pět z nich bylo později převezeno do nemocnic 
v Říčanech a Krči (tři byly po ošetření ponecháni na místě). Nikdo neutrpěl vážné zranění. Ve většině 
případů se jednalo o řezné a tržné rány. Mezi zraněnými byly také dvě děti, osmiletá holčička a 
desetiletý chlapec, které byly po ošetření převezeny na dětské oddělení do nemocnice v Krči. 

13. 10. Pokousaná dívka psem (Kolínsko)
Kolínští záchranáři ve středu večer vyjížděli k pokousané desetileté dívce psem. Dívka utrpěla tržně 
zhmožděné rány na stehně a záchranáři ji po ošetření převezli na chirurgickou ambulanci do kolínské 
nemocnice.

12. 11. Muž se opařil při vaření brambor (Sedlčany)

Středočeští záchranáři zasahovali po jedné hodině odpolední v Sedlčanech u pětašedesátiletého 
muže, který se opařil při vaření brambor. Muže s opařeninami na 25% těla, především v obličeji, na 
horní a dolní končetině, záchranáři po ošetření a zaléčení předali k leteckému transportu do Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady na popáleninové oddělení.

11. 10. Záchranáři zasahovali u dvou srážek vozů se srnou (Berounsko)

V neděli 10. 10. v 19 hodin vyjížděli berounští záchranáři mezi obce Vinařice a Liteň, kde řidiči 
osobního auta vběhly do cesty dvě srny, ten nezvládl řízení a narazil čelně do stromu. Z nehody 
vyvázl pouze s lehkým zraněním.  Po vyšetření byl záchrannou službou ponechán na místě.

V pondělí 11. 10. v půl sedmé ráno vyjížděla posádka rendez – vous s lékařem z Berouna a sanitní 
vůz ze Zdic k dopravní nehodě na dálnici D5 na 27 km ve směru na Prahu. Na dálnici vběhla srna, 
které se chtěl řidič vyhnout, ale sjel do příkopu, kde jeho auto skončilo na boku. Do příjezdu 
záchranářů ze značně poničeného auta vylezl řidič i se spolujezdcem. Oba byli bez zranění. 
Záchranáři je po kontrole zdravotního stavu ponechali na místě.

7. 10. U nehody na Nymbursku zasahoval vrtulník
Ve čtvrtek ve 13:00 zasahovali záchranáři u dopravní nehody na silnici mezi Sadskou a Kerskem. 
Vzhledem k tomu, že na linku 155 byl nahlášen jeden člověk v bezvědomí a zaklíněný v autě, 
dispečink na místo vyslal zároveň sanitní vůz s lékařem a leteckou záchrannou službu. K nehodě 
samozřejmě hned také vyjeli hasiči a policie. Pacient byl později s těžkým zraněním transportován na 
traumacentrum do pražské vinohradské nemocnice.

5. 10. Záchranáři ošetřovali zavalené dělníky ve výkopu (Praha - východ)

Před desátou hodinu odpolední vyjížděli záchranáři ke třem zavaleným dělníkům ve výkopu ve Staré 
Boleslavi. Nejtěžší zranění měl třiapadesátiletý muž, který byl ve výkopu zavalen po pás. Utrpěl 
pohmoždění břicha a hrudníku a byl sanitním vozem převezen do Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady. Další dva muže s lehkým zraněním záchranáři po ošetření převezli do Fakultní nemocnice 
Na Bulovce.

4. 10. Tragická nehoda na Mladoboleslavsku

Záchranáři v pondělí ráno zasahovali u tragické dopravní nehody u Luštěnic na Mladoboleslavsku. 
Jednalo se o srážku osobního auta, kamionu a cyklistky. Při nehodě utrpěl smrtelné zranění muž 
z osobního auta, který byl ve voze zaklíněn. Lékař po příjezdu na místo konstatoval jeho úmrtí. 
Cyklistku záchranáři převezli na úrazovou ambulanci do mladoboleslavské nemocnice. Utrpěla 
středně těžké zranění.

30. 9. Smrtelná nehoda na Kolínsku

Kolínští záchranáři před desátou hodinou vyjížděli k dopravní nehodě čtyř osobních aut u Plaňan na 
Kolínsku. Na místo byly vyslány tři sanitní vozy. Při nehodě utrpěl smrtelné zranění sedmatřicetiletý 
muž. Dvě děti a jejich maminku záchranáři po ošetření a kontrole zdravotního stavu převezli do 
kolínské nemocnice na chirurgickou ambulanci. Utrpěly lehká zranění.

 

23. 9. Těžce zraněný cyklista na Nymbursku

Ve čtvrtek v noci kolem jedenácté hodiny byli voláni záchranáři ke sraženému cyklistovi v Jiřicích na 
Nymbursku. Muž byl v bezvědomí, utrpěl vážný úraz hlavy a další mnohočetná poranění. Zasahující 
lékař zraněného zaintuboval, připojil jej na umělou plicní ventilaci a zahájil léčbu. Pacient byl ve 
vážném stavu, a proto na místo záchranáři přivolali leteckou záchrannou službu, která jej přepravila 
do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. 

23. 9. Bagrista utrpěl úraz elektrickým poudem vysokého napětí

Záchranáři ve čtvrtek v pět hodin odpoledne zasahovali v Odolené Vodě u úrazu bagristy elektrickým 
proudem přes dráty vysokého napětí. Šestašedesátiletý muž utrpěl rozsáhlé popáleniny a musel být 
svými kolegy resuscitován. Ve chvíli, kdy zavolali záchrannou službu, byl už muž při vědomí. Okolí 
incidentu hořelo, a tak na místo kromě záchranářů a policistů vyjížděli také hasiči. Záchranáři přivolali 
na místo vrtulník pražské letecké záchranné služby, který muže transportoval do Ústřední vojenské 
nemocnice ve Střešovicích.

21. 9. Zavalený dělník ve výkopu (Kladno)

V 11:30 vyjížděli kladenští záchranáři k zasypanému dělníkovi ve výkopu v Kladně. Dělník je stále 
uvězněn ve velké vrstvě zeminy. Hasičům se po tříhodinové práci podařilo prokopat k lžíci bagru, 
která muži měla tvořit malou vzduchovou kapsu před obličejem a k dělníkovi se tak mohli dostat i 
záchranáři. Zasahující lékař bohužel mohl už pouze konstatovat jeho smrt. Nikdo jiný z dělníků by při 
tragédii neměl být zraněn.

20. 9. Pád muže ze čtyř metrů (Kladensko)

 Kladenští záchranáři v pondělí ráno zasahovali mezi obcemi Kačice a Drnek u pádu muže v objektu 
bývalých kasáren. Čtyřiatřicetiletý muž spadl přibližně ze čtyř metrů a zasahující záchranáři u něj měli 
podezření na vážný úraz hlavy. Po ošetření a zahájení léčby záchranáři předali muže k transportu 
pražské letecké záchranné službě a ta jej přepravila do Ústřední vojenské nemocnice ve 
Střešovicích.



19. 9. Vážný úraz motocyklisty na Příbramsku

V neděli v 17:44 vyjížděli záchranáři k dopravní nehodě motocyklisty v Jincích na Příbramsku. Muž 
utrpěl úraz hlavy a byl v bezvědomí. Na místě zasahovala také Policie ČR a letecká záchranná 
služba z Plzně. Muž byl po zajištění a zahájení léčby letecky transportován na urgentní příjem do 
nemocnice v Plzeni.

18. 9.Výjezdy berounských záchranářů během sobotního večera

V sobotu 18. 9. zasahovali berounští záchranáři u sražené cyklistky autem. Žena byla v bezvědomí a 
utrpěla vážný úraz hlavy. Lékařka záchranné služby ženě musela zajistit dýchací cesty intubací a 
připojit jí na řízenou plicní ventilaci. Po zahájení léčby byla pacientka převezena na anesteziologicko-
resuscitační oddělení do pražského Motola.

V průběhu sobotního večera berounští záchranáři vyjížděli také opakovaně k několika úrazům, které 
byly často spojeny s požitím alkoholu, na hudební festival Letorosty v Berouně.

17. 9. Záchranáři ošetřovali muže ve vraku auta (Kladensko)

Záchranáři ze Slaného v pátek dopoledne zasahovali u dopravní nehody osobního auta a kamionu u 
Lotouše. Při nehodě byli zraněni čtyři muži z nichž jeden těžce. Musel být z auta vystříháván 
příslušníky hasičského záchranného sboru a záchranáři jej museli ošetřovat a zajišťovat ve vraku 
auta již během vyprošťování. Muž utrpěl mnohočetná zranění, především dolních končetin a hlavy. 
Byl při vědomí, ale záchranáři jej uvedli do umělého spánku a zajistili mu dýchací cesty. Muž byl poté 
předán k leteckému transportu do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Další tři muži byli s 
lehkými zraněními převezeni záchrannou službou na chirurgickou ambulanci do slánské nemocnice.

16. 9. Záchranáři ošetřovali pobodanou ženu v Rakovníku

Záchranáři v Rakovníku ve čtvrtek odpoledne vyjížděli k dramatickému zásahu do jednoho ze 
supermarketů, kde byla pobodaná prodavačka. Žena utrpěla bodnou ránu v blízkosti srdce. Na místo 
byla přivolána pražská letecká záchranná služba a Policie ČR. Žena byla v kritickém stavu a 
záchranáři museli přistoupit k resuscitaci, přes veškerou snahu se jí nepodařilo zachránit a těžkému 
zranění na místě podlehla.

11. 9. Záchranáři prováděli hodinu a půl resuscitaci u pobodaného muže

Záchranná služba v sobotu večer vyjížděla k pobodanému pětatřicetiletému muži do Kralup nad 
Vltavou. Záchranáři z Asociace samaritánů ČR byli na místo přivoláni ve 20:30. Muž měl bodnou ránu 
v hrudníku, která hodně krvácela. Jeho zdravotní stav se rychle horšil a přes hodinu a půl trvající 
resuscitaci se jej nepodařilo záchránit a muž na místě zemřel.

11. 9. Příbramští záchranáři pomohli na svět miminku

Příbramští záchranáři byli v sobotu v podvečer voláni k budoucí devatenáctileté mamince do 
azylového domu v Příbrami, která měla bolesti a odtekla jí plodová voda. Velké překvapení čekalo 
členy posádky záchranné služby, když přijeli k již probíhajícímu porodu, žena byla teprve ve 29. 
týdnu těhotenství. Lékaři nezbylo nic jiného než se rozhodnout odvést porod přímo na místě, ten 
nakonec proběhl úspěšně a bez větších komplikací. Maminku s její čerstvě narozenou dcerou 
záchranáři po ošetření přepravili do příbramské nemocnice.

11. 9. Příbramští záchranáři ošetřovali zraněného cyklistu

V sobotu ve 12:30 vyjížděli příbramští záchranáři k pádu cyklisty z kola. Na místo byl přivolán také 
vrtulník pražských záchranářů. Devětadvacetiletý muž měl poruchy vědomí a záchranáři u něj měli 
podezření na poranění míchy. Po ošetření a zajištění byl zraněný muž přepraven leteckou záchrannou 
službou na traumatologii do Fakultní nemocnice Motol.
 

11. 9. Berounští záchranáři ošetřovali dvě osoby, které se zranily po seskoku 
padákem

Berounští záchranáři zasahovali v sobotu na hořovickém letišti u dvou úrazů při seskoku s padákem. 
V 10:10 byli voláni k ženě, která při doskoku utrpěla otevřenou zlomeninu kotníku, po ošetření jí 
záchranáři převezli na traumatologii do Fakultní nemocnice Motol. V 11:55 byli záchranáři voláni na 
hořovické letiště znovu, tentokrát ke čtyřiačtyřicetiletému muži, který si také při doskoku poranil 
dolní končetinu. Záchranáři jej po ošetření převezli do hořovické nemocnice.
 

10. 9. Sražený muž vlakem v Neratovicích

V pátek ve 23:30 byli voláni záchranáři ke sraženému muži vlakem na železničním přejezdu v 
Neratovicích. Na místo byla vyslána posádka s lékařem, ten po příjezdu mohl u už jen konstatovat 
smrt. Záchranáři muži nemohli pomoci, zemřel na následky těžkého zranění.

8. 9. Dvě vážné dopravní nehody ve středních Čechách

Středočeská záchranná služba ve středu ráno zasahovala u dvou vážných dopravních nehod. 

První dopravní nehoda se stala v pět hodin ráno u obce Postřižín na Mělnicku. Osobní auto zde 
vyjelo ze silnice a zraněni byli tři mladíci mezi 20 – 22 lety. Jeden z nich podlehl na místě vážným 
zraněním. Záchranáři se mladíka snažili ještě resuscitovat, ale bohužel jejich oživovací pokusy byly 
marné a lékař musel konstatovat jeho smrt. Ostatní mladíci utrpěli lehké zranění a byli po kontrole 
zdravotního stavu a po ošetření převezeni do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  

Druhá dopravní nehoda se stala u obce Velim na Kolínsku, kde se střetla dvě osobní auta. Zraněn byl 
řidič jednoho z aut, který musel být z místa nehody transportován leteckou záchrannou službou. 
Utrpěl poranění hrudníku, dolní končetiny a zasahující lékař měl u zraněného také podezření na 
poranění páteře. Pacient byl předán v pražské vinohradské nemocnici. Záchranáři ještě ošetřovali 
ženu s pohmožděným hrudníkem, kterou následně převezli na chirurgickou ambulanci do Kolína.  

7. 9. Nymburští záchranáři zasahovali u dvou nehod motocyklistů

Nymburští záchranáři zasahovali dnes odpoledne u dvou dopravních nehod motocyklistů. V obou 
případech musela na místě zasahovat i letecká záchranná služba. 

Ve 13:00 vyjížděl sanitní vůz ke srážce osobního auta a motocyklu u obce Přední Lhota na 
Nymbursku. Při nehodě utrpěl těžké zranění devětadvacetiletý motocyklista. Byl v bezvědomí a 
zasahující lékař měl u něj podezření na vážné zranění hlavy. Zraněného muže zaintuboval, zahájil 
léčbu a předal k leteckému transportu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Ve 14:40 vyjížděla stejná posádka k havárii motocyklisty, který narazil do pomníku u Sovenic. 
Jednačtyřicetiletý muž byl při vědomí, ale lékař měl u něj také podezření na vážné poranění hlavy. 



Pacient byl po ošetření z místa transportován vrtulníkem letecké záchranné služby do Ústřední 
vojenské nemocnice ve Střešovicích.

4. 9. Muž byl po pádu z koně do nemocnice transportován vrtulníkem (Praha - 
východ)
Říčanští záchranáři v sobotu večer zasahovali u pádu osmačtyřicetiletého muže z koně v jízdárně 
v obci Kamenice. Muž byl po pádu zároveň pošlapán koněm a utrpěl poranění páteře. S podezřením 
na frakturu obratlů jej zasahující lékař po ošetření nechal transportovat leteckou záchrannou službou 
do Fakultní nemocnice v Motole.

4. 9. Záchranáři zasahovali u pádu větroně na Kladensku

Středočeští záchranáři v sobotu po čtvrté hodině odpolední vyjížděli k pádu větroně na Kladensku. 
Letoun spadl do pole poblíž rychlostní komunikace R7 mezi obcemi Netovice a Kvíc. Na místě 
zasahovali záchranáři ze Slaného a pražská letecká záchranná služba. V kabině letounu byli dva 
těžce zranění muži. Sedmnáctiletý mladík podlehl těžkým zraněním přímo na místě havárie. 
Záchranáři se jej ještě snažili resuscitovat a přestože udělali pro záchranu jeho života maximum, 
mladíka se už oživit nepodařilo. Přibližně pětačtyřicetiletý muž byl z místa transportován letecky do 
Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Byl při vědomí. Utrpěl poranění hrudníku a 
mnohočetná poranění dolních končetin. 

1. 9. Záchranáři ošetřovali muže po zásahu elektrickým proudem (Mladoboleslavsko)
Mladoboleslavští záchranáři zasahovali ve středu odpoledne u úrazu elektrickým proudem v Mladé 
Boleslavi. Muž při manipulaci v rozvodné skříni utrpěl těžké popáleniny na rukou a nohou, záchranáři 
jej ošetřili, uvedli do umělého spánku a zajistili mu dýchací cesty. Pacient byl poté letecky 
transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na popáleninové oddělení.
 

28. 8. Mladík se vážně zranil při freestyle skocích na kole (Nymbusko)

Nymburští záchranáři v sobotu odpoledne zasahovali na závodech v cyklo freestyle na vrchu Šibák u 
Lysé nad Labem. Těžce se zde zranil dvaadvacetiletý mladík, který při jednom z doskoků spadl na 
hlavu. Pád naštěstí částečně zbrzdila helma, ale i přesto měli přivolaní záchranáři u zraněného 
podezření na vážný úraz hlavy. Mladík byl před jejich příjezdem několik minut v bezvědomí. O 
zraněného se do příjezdu záchranářů postarala záchranářka ze sdružení Help In Danger, která měla 
na místě zdravotnický dozor. Pacienta po ošetření a zajištění záchranáři převezli sanitním vozem do 
Nymburské nemocnice na CT vyšetření.

28. 8. Záchranáři měli u nehody čtyři sanitní vozy (Benešovsko)

Záchranáři v sobotu odpoledne zasahovali u tragické dopravní nehody mezi Benešovem a 
Olbramovicemi. Čelně se zde střetla dvě osobní auta a při nehodě bylo zraněno šest lidí. Záchranáři 
na místě měli čtyři sanitní vozy a dva vozy s lékařem, k nehodě také přivolali dva vrtulníky letecké 
záchranné služby. Pět lidí utrpělo těžké zranění a jedna osoba byla středně těžce zraněná. Jeden 
z mužů podlehl těžkému zranění přímo na místě nehody. Při příjezdu záchranářů nejevil známky 
života, ti u něj hned po příjezdu zahájili resuscitaci, ale bohužel se jej oživit nepodařilo. Dva lidé byli 
z místa letecky transportováni do pražských nemocnic a zbývající zranění byli po ošetření převezeni 
do benešovské nemocnice na chirurgickou ambulanci.

26. 8. Pád dívky z 5. patra (Kutnohorsko)

Záchranáři ráno vyjížděli do Kutné Hory k pádu šestnáctileté dívky z okna z 5. patra. Na místo 
dispečink linky 155 okamžitě vyslal posádku s lékařem a letecké záchranáře z Prahy. Dívka byla 
v bezvědomí a zasahující lékařka jí musela  zaintubovat a připojit jí na řízenou plicní ventilaci. U 
pacientky měli záchranáři podezření na vnitřní zranění a nemohli vyloučit ani poranění páteře a 
pánve. Pro transport se dívku podařilo stabilizovat a ta byla poté letecky transportována do Fakultní 
Thomayerovy nemocnice v Krči.

6. 8. Záchranáři ošetřovali děti pobodané divokými včelami (Berounsko)

Ve 14:40 vyjížděli záchranáři na dětský tábor na Berounsku, kde bylo přibližně 15 dětí napadeno 
divokými včelami, na jejichž hnízdo šláply v lese. Všechny děti byly při vědomí bez vážnějších 
zdravotních komplikací a většinu z nich záchranáři po ošetření ponechali na místě. Nutné bylo ošetřit 
8 z nich, většina měla bodnutí v oblasti hlavy a obličeje. Jednoho osmiletého chlapce, který měl tři 
bodnutí, záchranáři převezli do hořovické nemocnice na dětské oddělení. Záchranáři ošetřovali také 
jednoho dospělého, který měl 7 bodnutí.

4. 8. Dispečerka po telefonu oživila holčičku (Praha - západ)
Ve středu zasahovali záchranáři v Mníšku pod Brdy u čtyřleté holčičky, která se topila v zahradním 
bazénu. Nikdo z volajících bohužel nevěděl, jak dlouho byla pod vodou. Dispečerka na místo 
okamžitě poslala sanitní vůz a naváděla maminku, jak má poskytnout dceři první pomoc, protože 
dívka nebyla při vědomí a nedýchala. Poskytovala takzvanou telefonicky asistovanou neodkladnou 
resuscitaci. Do příjezdu záchranářů se jí dívku po telefonu podařilo rozdýchat. Záchranáři poté malou 
pacientku pod odborným dohledem transportovali vrtulníkem do Fakultní Thomayerovy nemocnice 
v Krči.

3. 8. Tři mladíci byli zraněni při havárii osobního auta (Kutnohorsko)

Kutnohorští záchranáři zasahovali u obce Nové Dvory u havárie osobního auta, které narazilo do 
stromu. Zraněni byli tři mladíci. Na místo museli záchranáři přivolat tři sanitní vozy a leteckou 
záchrannou službu. Nejtěžší zranění měl patnáctiletý spolujezdec, který byl ve voze zaklíněn. Musel 
být po ošetření a zahájení lěčby letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. 
Dvanáctiletého chlapce záchranáři převezli s lehčím zraněním na chirurgickou ambulanci do kolínské 
nemonice. Jednadvacetiletý řidič byl převezen s lehkým až středně těžkým poraněním na chirurgickou 
ambulanci v Kutné Hoře.



3. 8. Záchranáři vyjížděli k čelní srážce dvou osobních aut u Měchenic
K čelnímu střetu dvou osobních aut vyjížděli záchranáři v úterý dopoledne k obci Měchenice u Prahy. 
Při nehodě byl těžce zraněn čtyřiatřicetiletý muž, který musel být z vozu vyprošťován. Byl v kritickém 
stavu předán letecké záchranné službě k transportu do Fakultní nemocnice Motol na anesteziologicko 
– resuscitační oddělení. Při nehodě se také lehce zranili další dva lidé, které záchranáři převezli 
sanitními vozy rovněž do motolské nemocnice.

1. 8. Záchranáři resuscitovali muže, který se topil po skoku do lomu (Příbramsko)

Příbramští záchranáři byli voláni v neděli před desátou hodinou dopolední k tonutí muže v lomu 
v Hřiměždicích. Sedmadvacetiletý muž se nevynořil po skoku do vody ze 12 metrů. Byl podle 
informací svědků, kteří volali záchrannou službu, pod vodou přibližně patnáct minut. Do příjezdu 
záchranné služby byl muž nalezen, z vody vytažen a byla u něj zahájena resuscitace. Na místě se 
nacházel profesionální záchranář, který první pomoc řídil a lidé s v nepřímé srdeční masáži do 
příjezdu sanitního vozu střídali. Záchranáři si po příjezdu resuscitaci převzali a u muže se jim 
podařilo po sedmi minutách úspěšně obnovit srdeční akci. Jistě zde svojí důležitou roli hrálo včasné 
poskytnutí první pomoci svědky události. Muž byl po zajištění přepraven sanitním vozem na 
anesteziologicko – resuscitační oddělení do příbramské nemocnice. 
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