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Vážený pan 
Miroslav Mareš 
obcasnik.eu 

 

 

V Praze dne 25. 9. 2017 

 

 

Vyjádření k podnětu – CZ17-967926 

 

Vážený pane Mareši, 

 

Reagujeme na Váš podnět ohledně článku uveřejněného dne 17. 9. 2017 v souvislosti s dopravní 

nehodou cisterny na sjezdu z dálnice D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu dne 15. 9. 2017. 

 

Z informací vyplývajících z článků a rozhovorů u článků zveřejněných došlo k dopravní nehodě 

cisterny mezi 10:30 a 11:00. 

Po dopravní nehodě byl řidič odvezen do nemocnice. Naši asistenční centrálu kontaktoval majitel 

společnosti v 11:49. Majitel vozu žádal o zajištění asistence s použitím slevy z titulu pojištění u České 

podnikatelské pojišťovny, u které je pojištěna celá souprava. 

 

Ze strany našeho dispečinku je každé odtahové vozidlo vybaveno GPS jednotkou. Systém pak 

dispečerovi na naší centrále zobrazí dostupnou techniku v okolí a následně dojde ke kontaktu přímo 

odtahové služby, která pak na základě popisu situace zvolí odpovídající konkrétní techniku. 

V daném případě systém jako vyhovující a nejbližší techniku zobrazil vozidla námi aktivované 

společnosti z Brna s dojezdovou vzdáleností 5 kilometrů na místo dopravní nehody. Tato společnost na 

českém trhu v dané oblasti podniká již 21 let. Patří k největším odtahovým společnostem v České republice, 

čemuž odpovídá i jejich vozový park. Zaměstnanci této společnosti absolvovali všechna potřebná školení 

Ředitelství silnic a dálnic pro zásahy na dálnicích. Majitel naší smluvní společnosti je zakládajícím členem, 

bývalým předsedou a aktuálně statutárním místopředsedou Asociace silničních a odtahových služeb z.s.. 

K aktivaci smluvního partnera došlo z naší strany v 11:55 a s ohledem na povahu dopravní nehody 

bylo naším smluvním partnerem rovnou rozhodnuto o potřebě dvou vyprošťovacích speciálů, jeden 

disponující jeřábem. 

Při příjezdu odtahové služby byl policií již uzavřen nájezd na dálnici, na požádání odtahové služby 

došlo ze strany policie k dočasnému uzavření sjezdu, a to až ve 13:50. 



                                           
                                         GLOBAL ASSISTANCE a.s. 
               Dopraváků 749/3, 184 00  Praha 8 

 

 
 
 
 
 
 
      Telefon: +420 266 799 711, Fax: +420 266 799 798, E-mail: sekretariat@1220.cz, www.1220.cz 
      IČ: 27181898, DIČ: CZ27181898, DIČ pro skupinu  CZ699000955,společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9573 

 

Až v tento okamžik tedy odtahová služba mohla vyprošťovací speciály umístit tak, aby bylo možné 

započít s vyprošťováním. Bohužel se ukázalo, že technika skutečně pro postavení cisterny na kola není 

dostačující. Ve 13:58 tedy náš smluvní partner na místo povolal další jeřáb. 

 

Rozhodnutí o užití konkrétní techniky je vždy v kompetenci přímo zasahující odtahové služby, o 

tomto nemůže rozhodovat dispečer naší asistenční centrály na zásahu pracující pouze na základě telefonicky 

zprostředkovaných informací. 

Zde bohužel v rámci učiněného šetření pozorujeme pochybení ze strany našeho smluvního 

dodavatele. Nedostatečně včasným informováním o situaci, ještě před návrhem našeho smluvního partnera 

Policii ČR ohledně přečerpání nákladu čí případné odstranění nehody až v sobotu za menšího provozu, nás 

náš poskytovatel připravil o možnost okamžitě vyslat 2 jeřáby s vyšší nosností, které by vyproštění zvládly a 

na místě dopravní nehody by byly během hodiny. 

 

V 16:06 jsme získali informaci, že náš smluvní dodavatel tedy není schopen vyproštění vozidla zajistit. 

Toto nám v 16:13 potvrdil přímo zasahující pracovník odtahové služby a zároveň nás informoval, že Policie 

ČR již na místo vyslala smluvní odtahovou službu Správy komunikace a tím převzala řízení celého zásahu. 

Na místo dopravní nehody dle dostupných informací smluvní odtahová služba Správy komunikace 

dorazila v 17:00. Jak vyplývá z vyjádření u článku majitele této společnosti, pana Jereše, vyproštění bylo 

ukončeno ve 21:00, tedy 4 hodiny po jejich příjezdu, 5 hodin po jejich aktivaci. 

 

Vážený pane Mareši, na základě proběhlé komunikace je toto naše stanovisko sepsáno s vědomím 

toho, že z Vaší strany dojde k vyžádání si vyjádření k postupu při odstraňování následků dopravní nehody i ze 

strany našeho smluvního partnera. Zde bychom pouze rádi uvedli, že dle prvotního vyjádření našeho 

smluvního dodavatele poskytl majitel havarovaného vozidla ohledně přepravovaného nákladu bližší 

informace až v průběhu vyprošťování – na cisterně s celkovou hmotností 34 tun bylo údajně naloženo 33 – 

34 tun nákladu. S ohledem na hmotnost prázdné cisterny aktuální celková hmotnost přípojného vozidla činila 

cca 47 tun. Cisterna byla údajně přeložena. Totéž dle vyjádření odtahové služby prokázaly váhy na užitých 

jeřábech. Tuto informaci se nám doposud nepodařilo ani prokázat ani vyvrátit. 

Celý postup našeho smluvního dodavatele dále šetříme. 

 

V každém případě se ale musíme ohradit proti nepravdivým tvrzením uvedeným ve zveřejněných 

článcích, případně v natočených rozhovorech. 

Ze strany našeho smluvního dodavatele nedošlo ke zpoždění při odstraňování následků dopravní 

nehody ani k 5 ani k 6 hodinám. Náš smluvní partner mohl samotné vyprošťování započít ve 13:50 a k 

aktivaci smluvní společnosti Správy komunikace došlo ze strany Policie ČR v 16:00. Jedná se tedy o zdržení 2 

hodin. 

Samozřejmě nás velmi mrzí, že došlo ke zbytečnému prodloužení uzavírky exitu dálnice D1 a chtěli 

bychom se všem motoristům, které zdržení postihlo, omluvit. Ve spolupráci s naší smluvní odtahovou 

službou přijmeme taková opatření, aby se podobná situace již neopakovala. 

Dle informací z místa ohledně průjezdnosti se omezení přímo dotklo pouze řidičů, kteří na dálnici 

chtěli na 201. kilometru najet, či sjet. Ostatní motoristy ani samotná dopravní nehoda, ani zásah odtahové 
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služby přímo nikterak neomezoval, ačkoliv bohužel s ohledem na situaci jistě došlo ke zbrzdění provozu s 

ohledem na zvědavost projíždějících řidičů. 

Již při příjezdu námi aktivované odtahové služby byl policií uzavřen nájezd na dálnici. Na požádání 

odtahové služby došlo ze strany policie k dočasnému uzavření sjezdu. V daném případě při uzavření sjezdu a 

nájezdu 201 na dálnici D1 byl motoristům pro směr Praha k dispozici 5 kilometrů vzdálený sjezd 196. 

Zde je skutečně nutné vzít v potaz, že pro jakoukoliv práci na silnici je nutné dodržovat určitá 

bezpečnostní opatření. Bohužel i z poslední doby si jistě všichni vybavíme tragické události, kdy při pomoci 

motoristům v nouzi byly pracovníci odtahových služeb kolemjedoucími vozidly zraněni či dokonce usmrceni, 

a to z jejich strany nedošlo k podcenění situace – místo bylo vždy řádně označeno. 

 

 

Zároveň nesouhlasí v článku uvedený fakt, že po prasknutí lana námi aktivovaný odtahový vůz odjel – 

všechny vozy zůstaly na místě do ukončení snah o vyproštění. Také nebylo naší smluvní společností 

navrhnuto odložení vyproštění až do pondělí, jak zmiňuje plukovník Rybka. 

Havarovaná cisterna nebyla a není pojištěna u Kooperativa pojišťovny. 

 

Smluvní společnost Správy komunikace následně následky nehody odstraňovala 4 hodiny, nikoliv 

uváděné 2. 

Velmi zavádějící jsou také protichůdné výroky pana Jereše a pana plukovníka Rybky, přičemž pan 

Rybka sype popel na hlavu policisty na místě, který dle něj měl užít autority Policie ČR pro nekompromisní 

aktivaci smluvního partnera Správy komunikace; kdežto pan Jereš uvádí, že dle zákona musí Policie ČR 

povolit odstranění následků nehody klientem zvolenou službou. V tomto ohledu ještě doplníme, že po celou 

dobu řešení události byl na klienta ze strany Policie ČR vytvářen tlak a klient se skutečně snažil dělat vše pro 

to, aby vyproštění probíhalo rychle, ale dle podmínek pojistné smlouvy. Dle informací v nahraných hovorech 

a dle následného vyjádření naší smluvní společnosti byl zároveň vytvářen tlak ohledně rychlosti zásahu i na 

zasahující odtahovou službu. 

 

 V neposlední řadě nesouhlasíme s tvrzením o “odstranění následku nehody tím nejlevnějším 

způsobem, aby to pojišťovnu moc nestálo“. Naše asistenční společnost má se smluvními partnery na území 

České republiky domluven jednotný ceník asistenčních prací. Cenu na podobných zásazích může tak ovlivnit 

jen vzdálenost povolané techniky. Sazby za ujeté km jsou však v porovnání se sazbami za vyproštění 

minimální. Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na konkrétní pojistnou smlouvu měl klient na asistenční 

zásah jasně daný finanční limit, bylo vzhledem k povaze zásahu hned na samém začátku zřejmé, že 

pojišťovna, respektive naše asistenční společnost, uhradí celé plnění bez ohledu na to, jaký partner bude na 

místě události zasahovat. 

 

 

Vážený pane Mareši, touto cestou Vás laskavě žádáme o uvedení všech Vámi uveřejněných faktů na 

pravou míru. 

V obecném postupu si dovolíme zmínit domněnku, že před zveřejněním vlastně jakéhokoliv článku 

je, pro dobrou reputaci reportéra i nešpinění jména zúčastněných subjektů, vhodnější vyžádat si vyjádření 
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všech zúčastněných stran. Na výše popsaném asistenčním zásahu a již zveřejněných článcích, které bohužel 

nepopisují situaci ani správně, ani jednotně, neb některá fakta v jednotlivých článcích uvedená si odporují, se 

tato domněnka jeví jako velmi správná. 

 

  

S úctou, 

 

 

       Jan Chabada 

                   Obchodní ředitel 


