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Zřícení mostu 

• Dne 4. 9. 2014 se v obci Vilémov (okres 
Havlíčkův Brod) zřítil most, pod kterým dle 
informací mělo pracovat 6 dělníků… (ohlášeno 
14:42 hod na KOPIS) 
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Časová osa ZZS 

• Příjem výzvy ZOS 
– 14:42:28 
– Výzva pád mostu asi 6 

zraněných… 

• Výjezd skupin 
– RLP HB 14:43:50 
– RZP Habry 14:43:50 
– LZS 14:44:14 

• Příjezd na místo 
– RZP Habry 14:58:40 
– RLP HB 15:00:36 
– LZS 15:00:43 

LZS 

RLP 

RZP 



Situace na místě 
• Vrtulník přistává cca 60m od 

spadlého mostu na hřišti 
• RZP parkuje cca 40m od mostu na 

příjezdové silnici k mostu 
• RLP parkuje u hřiště poblíž vrtulníku 
• Lékař LZS s RZP ošetřuje sedícího 

pacienta poblíž spadlého mostu: 
• NO: jako dělník prováděl pažení 

mostu,došlo ke zhroucení 
mostu,pac.byl na okraji,k závalu jeho 
samotného nedošlo,odešel od 
neštěstí sám,odtržený kamen ho 
udeřil do zad 

• Při příj.při vědomí,orient.,oděrka   
levé pol.čela,levého lokte,kontuze zad 
a ramene LHK,v bezvědomí nebyl,na 
vše si pamatuje,hybnost 
neomezena,bolest ramene a zad. 

• Transport vozem RZP do nemocnice 
HB, kde  pacient předán v 15:19  a 
následně ošetřen. 
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Další postup? 

• HZS prohledává místo události a nalézá 
žijícího pacienta pod mostní 
konstrukcí, je uvězněný a není možné 
jednoduché vyproštění. 

• Další zavalení se neozývají a je velmi 
nepravděpodobná rychlá záchrana 

• Strategie vyproštění žijícího pacienta 
• Informace ZOS – jeden zraněný je 

převezen a nyní probíhá záchrana 
zavaleného pacienta – s pacientem 
komunikujeme, další dělníci jsou 
zavalení, přesný počet není jistý 

• Na místě zůstane LZS a RLP, pokud by 
bylo nutné, je možné odvolat jednu 
výjezdovou skupinu, vyproštění bude 
trvat dlouho. 

• MU nevyhlašujeme, prostředky ZZS 
jsou dostatečné  





Vyprošťování a péče o pacienta 

•  Pacient je v bizardní poloze – v 
podřepu, nohy částečně zasypány 
studeným bahnem, hrudník stlačený 
ve škvíře, omezený pohyb hlavou, 
volná je pouze jedna horní končetina 

• Je zavalen v hloubce cca 1,5m od 
volného přístupu 

• Značně deprivovaný, prosí o rychlé 
vyproštění, dušný 

• Nachystán kyslík a maska je mu 
podána na tyči, volnou rukou si 
přidržuje masku a inhaluje kyslík, 
přístup k pacientovi možný není, je 
mu zima – po stabilizaci přístupu, je 
mu podána deka, kterou se částečně 
zahaluje, stálá komunikace s HZS 

• Na místo se vrací ošetřený dělník, 
potvrzuje celkový počet pracovníků 
po mostem bylo i s ním – 6. 



Vyprošťování a péče o pacienta 
• Opakovaně informace pro ZOS a 

vedení ZZS – pokračujeme ve 
vyprošťování pacienta, komunikace je 
možná, aplikace O2 a jednorázová 
deka. 

• K dispozici bomby 2l, pravidelná 
výměna, dochází z vozu RLP a jedna z 
LZS, dovezeny další bomby vozem 
RZP 

• v 17:30 je již možný částečný přístup 
k pacientovi, lékař LZS vstupuje do 
vytvořeného prostoru, který je 
zabezpečen vzpěrami, přístup je 
možný pouze vleže, ale bezpečnost je 
zajištěna,  iv.linka obtížně v pravé 
kubitě,aplikace Fentanyl 2ml iv 

• Psychická podpora pacientovi, je 
závislý na kyslíkové masce, je to pro 
něho jediné spojení se světem 

• Příprava místa k definitivnímu 
ošetření pacienta, nachystán materiál 
a léky. 

• Před vyproštěním pacientovi podána 
analgosedace, Dormicum a Fentanyl 





Vyproštění a péče o pacienta 
• v 19:04 vyproštěn 
• St.p.pacient komunikuje, psychicky těžce 

deprivovaný, velká bolest končetiny vlevo, 
podchlazený, bolest pánve 
 

• Hlava s tržnou ranou nad 
pr.okem,krvácí,ošetřeno,zornice 2/2 reakce 
bilat, šíje chráněná v límci,pulzace 
sym.,hrudník pevný,bolestivý,dýchání sym., 
multifunkční el., S.R.břicho bolestivé, ale v 
niveau,pánev bolestivá,pánevní pás naložen, 
končetiny hybnost zachována,citlivost v.s. 
norm., ale bolestivost levé DK bez 
dekonfigurace,naložena dlaha.  
 

• Th.aplikace Fentanyl celkem 8ml,Dormicum 
celkem 15mg, Propofol 200mg iv, topická 
anest.Lidocain,OTI č8,dýchání bilat.sym., 
Esmeron 2x 50mg druhá dávka v 19:55 

• ŘV Hamilton T1 , ASV, VTE 550ml,PEEP 5, RR 
13, O2 40% 

• Exacyl 1g iv, krystaloidy 1000ml 
(Ringer.roztok,FR) 

•   
• Dg.Crash sy., susp.poranění pánve,poranění 

hlavy (zasypání cca 4,5hod),podchlazení 
 

 



Transport do TC FN Hradec Králové 

• Odlet do TC 19:37:43 

• Během letu pacient 
stabilní, VF v normě 

• Scoop, termofolie 

• Předán v 20:10:43 



Hospitalizace od 4.9. do 3.10.2014 



Ostatní zavalení – náhradní RLP z HB 
příjezd v 19:19 – odjezd v 3:49 

• 1.dělník 23:00 -   Polytrauma neslučitelné se životem.Tělo rozdrcené 
mnohatunovými balvany,vyproštěn těžkou technikou.Rozdrcená 
hlava s mozkovou tkání mimo dutinu lební,rozdrcený 
hrudník,utržené obě paže,rozdrcená pánev s vyhřezlými střevy. 

• 2.dělník v 01:15 hod.5.9.2014.K úmrtí došlo nepochybně již v 
15hod.při pádu mostu.Rozdrcená hlava,poranění 
hrudníku,břicha,pánve,patologický pohyb v kyčli. 

• 3.dělník  v 2:00 Rozdrcená hlava,hrudník,břicho,tržná rána na 
pravém koleně.Nastupující mrtvolná ztuhlost. 

• 4.dělník v 3:00hod...Polytrauma neslučitelné se životem,rozdrcená 
hlava,hrudník,břicho,téměř úplná amputace PDK a LHK.  
 

• Zásah ZZS od 14:58   do 3:49   celkový čas přes 12 hodin 





 



Děkuji za Vaši pozornost! 
vanatka@zzsvysocina.cz 


