
 
 

Tisková zpráva 

Pražská záchranka aktivovala po srážce dvou autobusů traumatologický plán 

Posádky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy ve středu ráno ošetřily 18 pacientů po 

srážce dvojice autobusů na pražském Chodově. Vzhledem k vysokému počtu zraněných, 

z nichž velkou část tvořily děti, vyhlásila pražská záchranka speciální režim, tzv. 

traumatologický plán. 

Zdravotníci vyšetřili všechny zasažené účastníky dopravní nehody, kterých bylo 29. Pacientů 

bylo celkem 18, z toho pět utrpělo středně závažná a 13 lehká zranění. Jednalo se především 

o pohmožděniny nebo řezné rány od skla. Osm pacientů bylo dospělých, dětí bylo deset. 

Všechny pacienty zdravotníci na místě roztřídili, ošetřili, zajistili dle traumaprotokolu a podle 

priorit transportovali do pražských nemocnic (Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady a Thomayerova nemocnice). Z toho jednu ženu s úrazem 

hlavy transportoval vrtulník do FNM. 

Za pražskou záchranku na místě zasahovali tři záchranářské posádky, lékařská posádka, 

inspektor, speciální vůz Atego, vrtulník leteckých záchranářů a také zástupci vedení 

organizace. Čtyři záchranářské posádky poskytla také společnost Meditrans a jednu 

Pragomedika Plus. 

„První naše posádka dorazila sedm minut poté, co jsme obdrželi tísňovou výzvu. V krátkém 

čase se nám podařilo dostat na místo dostatečné množství sil a prostředků, abychom všem 

zraněným poskytli potřebnou péči. Naše krizová připravenost zafungovala na výbornou, 

přesně dle traumatologického plánu.“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP. 

Kvůli vysokému počtu zraněných aktivovalo zdravotnické operační středisko traumatologický 

plán, což je speciální postup pro mimořádné situace s vysokým počtem postižených osob. 

Tento krok zahrnuje i oslovení spolupracujících dopravních zdravotních služeb a nemocnic, 

které operačnímu středisku sdělí, kolik pacientů a s jak závažnými zraněními jsou schopny 

přijmout. Záchranáři při aktivovaném traumaplánu přecházejí do režimu tzv. medicíny 

katastrof, tedy ošetření vysokého počtu zraněných na jednom místě. Zdravotníci v této 

situaci používají zjednodušené postupy, včetně zdravotnické dokumentace, aby efektivně a 

co nejrychleji pomohli co největšímu počtu poraněných.  

„ZZS HMP děkuje všem složkám IZS, které na místě zasahovaly, a také společnostem 

Meditrans a Pragomedika Plus za poskytnutí dalších posádek. Velké díky směřují také 

našemu zdravotnickému operačnímu středisku a všem zaměstnancům, kteří během této 

mimořádné události zajišťovali běžný provoz. Uznání jistě patří také třem kolegům, kteří 



 
 

okamžitě nabídli svou pomoc, byť měli volno, a také dvěma dispečerkám, které v sídle 

záchranky řešily jiné pracovní záležitosti, ale ihned posílily operační středisko,“ dodává Petr 

Kolouch. 
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