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Nehoda bulharslcý kamion Dl km 169 směr Praha ve zúženémmístě ve dne t9.4,
20.4,2021. Jelikož se jedná o úsek, který je v modernwaci, veškerý provoz je stažen do
levého pásu, kde je provoz veden v refimu 2+2 se středovým betonovým svodidlem není
možnédojet § vyprošťovacítechnikou do doby než je dálnice zcelraprázdr.á,

Čas: 19:31 - nahlášená nehoda operačnímdůstojníkem
t9z34 - hovor z dálrtténípolicií s nehodovkou, která je přímo na místě
19:50 -píijezdzásahového vozidla s technikem
20:00 - vyhodnocení situace
20:00 -22100 - čekánínaIZSpráce napřečerpávání PHM
22z00 - oteťeníjízdního pruhu pro vozidla osobní i nákladní, kteráuvíz|a v zablokované
dálnici ( stále ztĚený prostof nerú možnost otočení)
23:00 - průjezd technického vozidla,blazeni řidiěů kamionu, kteří dělali přestávku
23z20 - dálnici opustila veškerá vozidla
23z2l -nájezďvyprošťovací techniky, která je připravena od 20:00 nanájezúlna dálnici

Dl

178km -

-

2xvyprošťovacívůz8x4,
lx jeřáb 55t,
3x kontejnerovávozid|ana přeloženínákladu,
lx odtahové vozidlo s ěelním nakladaěem,
lx pojizdná dílna vybavená autogenem na íezání svodidel,
2x zásahové vozidlo se světelným agregátem k nasvícenínehody).
l5xpracovníků
23:30 - instalace agregátu se světelnými rampami pro osvícenípracoviště
23z40 - zahájeni vyprošťovacíchprací (instalace jeřábu, demontaž kardanu, odbrždění
návěsu z důvodu přetrhání vzduchových hadic, odpojení tahače od návěsu vyprošťovacím
speciálem, postavení tahače jeřábem na kola odvoz na odstavnou plochu (JEREX) podvazování
textilními pásy na bok přewáceného návěsu, který má rozňenou plachtu (Ieži na ocelových
svodidlech). Z důvodu poničených svodidel při DN musí být odpáleny svodnice od sloupku
z důvodu zaklesnutí nákladu a návěsu do svodidel. Pokračováníve vyprošťování 2x
vyprošťovacíspeciál celkem 4 navijráky a jeřáb 55t se čtyřmi textilními pásy, které pomáhají
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zvednout návěs 4pět na kola, Jelikož sejednalo o plachtový návěs a plachta byla díky převrácenl
a svodidlům nofirě porušena dochitzík ěástečnému vysypaní nákladu na komunikaci i mimo ni.
05:00 - odvoz havarovaného návěsu na odstavné parkoviště
05:10 - překládka poškozeného zhoží(láhve s pivem ve skle) čelnímnakladačem do tří
připravených kontejneru vč. ručníhoúklidu pracoviště. Odvoz pomocné techniky při zajištění
likvidace dopravní nehody ( světla, ěelní nakladač, kontejnery).
07:30 - ukončení vyprošťovacíchpracích vč. úklidu
07:35 - pracoviště předáno firmě ZNAKOM pto montáĚ středových betonoých svodidel.
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