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Vlakové neštěstí ve Studénce

Centrum tísňového volání (CTV) v Ostravě obdrželo dnes v 10:32 hodin první informaci o
železniční nehodě ve Studénce (okres Nový Jičín). Vlak EC Comenius byl při průjezdu stanicí
Studénka zasažen padající mostní konstrukcí.
Na místo neštěstí byly operačním střediskem okamžitě vyslány všechny posádky záchranné
služby z Novojičínska. První záchranáři přijeli již pět minut po nahlášení nehody. Operátoři
CTV koordinovali povolávání dalších výjezdových skupin, které se sjely z Ostravy, FrýdkuMístku, Opavy, Valašského Meziříčí, Zlína, Hranic na Moravě a Vsetína. Při hromadné
nehodě tak zasahovaly celkem tři desítky lékařských a zdravotnických posádek a dva
vrtulníky letecké záchranné služby – z Ostravy a Olomouce. Na místě pracovalo přibližně
osm desítek pracovníků záchranné služby, včetně těch, kteří byli povoláni ze svých domovů
v rámci aktivace traumatologického plánu pro hromadná neštěstí. Do záchranných prací se
zapojili také lékaři a zdravotníci z nedalekého zdravotnického střediska.
S transportem zraněných pomáhalo také sedmnáct sanitních vozidel dopravní zdravotní
služby – z Opavy, Městské záchranné služby Ostrava, nemocnice Karviná, nemocnice
Frýdek-Místek, nemocnice Nový Jičín, a další.
Lékařské týmy zaevidovaly a protřídily 41 pacientů. Šesti osobám z tohoto počtu již
záchranáři nemohli pomoci – v troskách vlakové soupravy zahynuly čtyři mladé ženy a dva
muži. Při třídění na místě klasifikovali lékaři předběžně asi patnáct zranění jako těžká a život
ohrožující, v ostatních případech šlo o poranění středně těžká a lehká. Pokud jde o charakter
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zranění, jednalo se zejména o krvácivá poranění, zlomeniny, zranění hlavy a mozku, ale také
amputace a další.
Postižení byli po ošetření na místě neštěstí postupně transportováni s ohledem na závažnost
svého stavu do devíti nemocnic, především v Moravskoslezském, ale také Olomouckém a
Zlínském kraji:
Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě

15

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy

5

Nemocnice Nový Jičín

3

Nemocnice Frýdek-Místek

3

Nemocnice Hranice na Moravě

3

Nemocnice Valašské Meziříčí

2

Nemocnice Bílovec

2

Fakultní nemocnice Olomouc

1

Vítkovická nemocnice

1

Další zranění byli do nemocnic odvezeni, aniž prošli tříděním (v prvních chvílích po neštěstí),
v některých případech dokonce soukromými vozidly. Celkový počet zraněných, kteří byli
zaevidováni a ošetřeni v nemocnicích je 67. Z tohoto počtu zůstává aktuálně hospitalizováno
59 osob, 8 zraněných bylo ošetřeno ambulantně a ze zdravotnických zařízení již propuštěno.
Poslední zraněný byl z místa nehody transportován ve 12:27 minut. Necelé dvě hodiny po
nahlášení události tedy bylo záchrannými týmy postaráno o všechny postižené.
Zdravotnická část zásahu skončila ohledáním posledního zemřelého ve vlakové soupravě
v 18:20 hodin.
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Z celkového počtu zraněných bylo dle aktuálních zjištění
13 občanů Polska
2 Francouzi
2 občané Slovenské republiky
1 osoba z Ukrajiny

Od třinácti hodin byly zřízeny a stále jsou v provozu dvě speciální krizové linky (tel.
974 723 201, 202). Tyto fungují v rámci Centra tísňového volání a jejich obsluhu zajišťují
vyškolení interventi Krizového centra Ostrava a Policie České republiky. Na linky se mohou
obracet lidé, kteří pořebují získat informace o svých blízkých, kteří v havarované vlakové
soupravě cestovali. Do 22. hodiny interventi na zmíněných linkách převzali téměř šest stovek
hovorů.
V nemocnicích, do nichž byli zranění rozvezeni, pracují intervenční týmy, zajišťující první
psychosociální pomoc příbuzným, kteří do těchto zdravotnických zařízení přijíždějí za svými
blízkými. Krizovou pomoc zasaženým občanům je připraveno poskytnout i Krizové centrum
Ostrava (Nádražní 196), a to osobně či na telefonních číslech 596 110 882-5, 732 957 193.

Vzhledem k velkému počtu zraněných osob polské národnosti byla a je naše zdravotnická
záchranná služba Moravskoslezského kraje v trvalém kontaktu s polským konzulátem a s
dalšími zdravotnickými strukturami v Polsku. Je zároveň připravena pomoci při koordinaci
repatriací zraněných všech národností zpět do vlasti, jakmile to dovolí jejich zdravotní stav.
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