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Úvod: 

  Tématem mé absolventské práce je třídění raněných při hromadném postižení zdraví 

metodou START, které provádí nelékařské posádky rychlé zdravotnické pomoci, hasiči a 

laici do příjezdu lékaře, který provede lékařské třídění. Hlavním cílem je porovnat 

výsledky použití této metody u laické veřejnosti, zdravotníků, studentů studujících obor 

diplomovaný zdravotnický záchranář a hasičů. Předpokládá, že výsledek těchto skupin 

bude podobný, bez výrazných statistických odchylek a seznámí studenty záchranářských 

škol s touto metodou.  

 Toto téma jsem si zvolil na základě vlastních zkušeností. Pracuji u záchranné služby 

jako řidič třináct let. Při několika výjezdech k dopravním nehodám s větším počtem 

zraněných, kde hasiči byli první a měli při našem příjezdu zraněné roztříděné do skupin 

dle závažnosti úrazu a ohrožení života. Dle mého subjektivního hodnocení bylo 

roztřídění zraněných osob správně provedeno. 

 S touto metodou jsem se také setkal v druhém ročníku studia při školní soutěži, kde 

se jednalo o nainscenovanou nehodu dopravního letadla. 

 V praktické části absolventské práce chci ověřit, zda mé subjektivní hodnocení platí, 

či nikoli. Těžištěm je praktická část, kterou tvoří internetový dotazník.  Obsahuje 

základní instrukci třídění raněných podle závažnosti zdravotního stavu, demografická 

data a zraněné ke třídění. Dotazník byl taktéž v tištěné formě pro potřeby školní 

soutěže. 

 V závěru vyhodnotím výsledky všech zúčastněných skupin, které porovnám a 

interpretuji. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Zhodnotit a porovnat výsledky třídění zraněných v místě mimořádné události s 

větším počtem zraněných metodou START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie) mezi 

laickou veřejností, zdravotníky, studenty záchranářských škol a hasiči. 

1.2 Dílčí cíle 

 Hypotéza: Není signifikantní rozdíl při třídění zraněných ve srovnání zdravotníků, 

studentů záchranářských škol a hasičů. 

  Neodborníci provádějí třídění zraněných správně jako odborní pracovníci z řad 

zdravotníků, studentů záchranářských škol a hasičů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Definice hromadného neštěstí 

 Hromadné neštěstí je mimořádná událost, při které dojde k poškození zdraví většího 

počtu osob. Dělíme ho na nehodu, při které se jedná o 2 - 5 zraněných, hromadné 

neštěstí omezené, zde je do 10-ti zraněných, hromadné neštěstí rozsáhlé - více, než 10 

a méně než 50 zraněných a největší je katastrofa, kdy se jedná se o více, jak 50 

zraněných, přičemž se nerozlišují mrtví, těžce a lehce zranění. 

 Potvrzený nebo předpokládaný výskyt jakékoliv události, při které počet žijících 

zraněných nebo závažnost a typ jejich poranění (případně místo nehody) vyžaduje 

nasazení mimořádných prostředků a ošetření postižených vyžaduje speciální opatření 

při poskytování péče.                                                                                   [KLEIN, 2005] 

 Při hromadném neštěstí se jedná o zvláštní postupy k zajištění dostatečné kapacity 

zdravotnických zařízení a potřebný rozsah zdravotní péče. Do těchto postupů 

zařazujeme např. traumatologický plán, zásady medicíny katastrof, do kterých spadá 

také třídění postižených.                                                           [HLAVÁČKOVÁ, ŠTOREK, 2007] 

2.1.1 Historie třídění 

 Pojem triáž, neboli třídění pochází z francouzského trier. Původ moderního třídění se 

začíná objevovat v období Napoleonských válek. Chirurg Larrey, který žil v letech 1766 - 

1842 vyvinul a zavedl do praxe systém, díky kterému zranění vojáci, kteří potřebovali 

urgentní zdravotní péči, byli upřednostněni bez ohledu na hodnost. 

 Po zavedení těchto postupů do praxe měl každý zraněný právo na poskytnutí první 

pomoci do 15-ti minut. Během 24 hodin těžce zranění vojáci dostali v tehdejším 

lazaretě nejvyšší možnou péči, lehce zranění museli počkat. Je znám Larreyho humánní 

přínos, založil skupiny, které se skládaly ze tří členů - chirurgů a ošetřovatele. Tyto 

skupiny se pohybovaly na koních, potřebné vybavení k poskytnutí první pomoci vezly    
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s sebou. Výhodou bylo včasné ošetření zraněných vojáků již na bojovém poli, jako např. 

zastavení krvácení, ošetření ran, udělat maximum pro stabilizaci zdravotního stavu 

zraněného a tak zvýšit šanci na přežití při převozu do lazaretů. 

 Před touto érou všichni zranění vojáci zůstávali na bojišti a až po boji, někdy i po 

několika dnech byli přeživší zranění posbíráni a odvezeni do vzdálených polních 

lazaretů. Toto zpoždění při poskytnutí první pomoci vedlo ke zbytečnému zhoršení 

zdravotního stavu zraněného, mnohdy i ke smrti. V roce 1846 John Wilson udělal další 

pokrok v třídění raněných. Všiml si, že pokud má být chirurgie, která zachraňuje život 

účinná, musí se začít u zraněných, kteří to nejvíce potřebují a zároveň je potřeba 

pozorovat lehce zraněné.                                                                               [BULÍKOVÁ, 2011] 

 První a druhá světová válka zaznamenala rozvoj v léčbě akutně zraněných. V 

průběhu první světové války byli oběti tříděné na jednom místě a odtud dále směřovaly 

do vhodných léčebných zařízení. Druhá světová válka přinesla vzestup třídění, zranění 

ošetřeni na místě, poté převezeni s ohledem na rozsah zranění do příslušného 

zdravotnického zařízení. Takto se zachránilo mnoho vojáků s těžkým zraněním. V 

Korejské válce se začaly běžně přepravovat zranění vzdušnou cestou, které předcházelo 

třídění lékařem. Takto se výrazně zvýšilo přežití zraněných z války. 

 Další vzestup tento systém zaznamenal ve Vietnamu, kde rychlé třídění, rozšířená 

resuscitace v místě zranění a rychlý přesun helikoptérami do polních nemocnic měly za 

následek pokles úmrtnosti. Jak se třídění zraněných vyvíjí, zlepšuje se výsledek pro 

pacienta. Jedním z nejvýznamnějších faktorů je zkrácení času mezi vznikem zranění a 

jeho definitivním ošetřením. Toto časové okno bylo ve druhé světové válce 12 - 18 

hodin, ve Vietnamu kleslo na méně, než 2 hodiny.                                  [BULÍKOVÁ, 2011] 

             

 

 

                Obr. č. 1 Historické foto [Wounted Triage France WWI] 
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2.1.2 Význam třídění 

 V místě mimořádné události (dále jen MU) je nejdůležitější fází a smyslem snížení 

možných trvalých následků.                               [ERTLOVÁ, 2004]                                

 Třídění má za účel rychle zhodnotit závažnost zdravotního stavu zraněných a na 

základě toho určit priority ošetření a odsunu do zdravotnických zařízení. Je to odborný 

postup, který předchází vlastní zdravotní péči, jeho významem je co nejrychleji stanovit 

osoby, které:  

 a) nutně potřebují život zachraňující výkony - předpoklad záchrany života před 

ostatními zraněnými, 

 b) je třeba urgentně transportovat do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je 

vhodné k definitivnímu ošetření, 

 c) mají lehká zranění, poskytnutí první pomoci snese odklad, nebo si mohou pomoc 

poskytnout vzájemně, svépomocí, 

 d) umírají, mají rozsáhlá zranění neslučitelná ze životem, neřešitelné devastující 

postižení, nelze jim poskytnout účinnou zdravotnickou pomoc, popř. zemřelí. 

(hodnoceno lékařem jako neřešitelné).                                 [HLAVÁČKOVÁ, ŠTOREK, 2007] 

2.1.3 Mimořádná událost 

 "MU je škodlivé působení sil, jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací."                              [§2, zákon č. 239/2000Sb.] 

 "Místem MU s hromadným postižením zdraví se rozumí vyslání 5-ti a více 

výjezdových skupin současně, nebo místo, kde se nachází více, než 15 osob postižených 

na zdraví."     

                                                                                                                        [vyhl. 240/ 2012Sb.] 
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 MU je stav, při kterém náhle dojde k akumulaci, úbytku energie, uvolnění sil 

působících škodlivě a ničivě na obyvatele, majetek a také na životní prostředí. 

 MU můžeme rozdělit na čtyři základní typy: 

  Živelná pohroma: vzniká působením ničivých přírodních sil. 

  Havárie: jedná se o souvislost s provozem technických a technologických 

zařízení, skladováním, používáním a přepravou nebezpečných látek. 

  Krizový stav: je vyhlášen zákonem stanovenými orgány, vztahuje se na postižené 

území a řešení krizové situace v souvislosti od jejího charakteru a vzniku. 

  Nouzový stav: zde dochází k přímému ohrožení zdraví a života osob, poškození 

majetku. Vyhlašuje ho vláda, nebo orgán samosprávy na postiženém území.  

              [BULÍKOVÁ, 2011] 

 

Charakteristika MU 

 V počátku zásahu je nedostatek sil a prostředků Integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS), které v průběhu události budou přibývat. Je nutné od začátku 

věnovat pozornost organizaci řízení složek IZS a uspořádání místa zásahu (příjezdy, 

odjezdy, nástupní prostory). 

 Úspěšný výsledek závisí na první půlhodině až hodině činnosti IZS. Vyvolává 

pozornost sdělovacích prostředků a veřejnosti, příbuzných a blízkých postižených osob. 

Cíl zdravotnické záchranné služby při MU 

> poskytnout odbornou pomoc tam, kde může zásadně prospět a to v co nejkratším 

čase 

> priorita = organizace - třídění, odsun, shromáždění postižených, materiálové a 

personální zabezpečení 

10 
 



> bezpečnost zachránců i postižených 

> omezit následky sekundárních poškození 

Řešení MU 

 Záchranné práce: omezení rozsahu a rizik hrozících účinků na osoby, majetek a 

životní prostředí. 

 Likvidační práce: odstranění účinků MU v co nejkratším čase. 

 Asanační práce: obnova životního prostředí. 

                                                                                                                      [BULÍKOVÁ, 2011] 

2.1.4 Hromadné něštěstí 

 Hromadné neštěstí, jak již bylo zmíněno, je událost, při které se najednou vyskytne 

10 a více osob postižených, zraněných, nebo v přímém ohrožení života a zdraví. Může 

se jednat i o havárii 2 - 3 automobilů, které vzhledem k počtu zraněných způsobí 

hromadné neštěstí. 

Orientační představa o počtu postižených pro hrubý odhad: 

> osobní automobil - max. 5 postižených 

> dodávka - max. 9 postižených 

> autobus - cca 50 postižených 

> vlak - podle počtu vagonů 

> letadlo - podle velikosti 

> rodinný dům - přibližně 10 postižených 

> panelový dům - podle poschodí  
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 Při větší dopravní nehodě je potřeba zajistit především bezpečnost pro sebe a 

ostatní zasahující složky a potom tříděním určit postup ošetření. Toto je velmi 

choulostivá a eticky citlivá část práce lékařů a osob zasahujících na místě dopravní 

nehody (záchranáři, hasiči, policie).  

                                                [BULÍKOVÁ, 2011] 

Charakteristika zásahu při hromadném neštěstí 

> Náhlý a nečekaný vznik 

> Rizika vyplývající z příčiny vzniku hromadného neštěstí 

> Rozloha místa zásahu 

> Chaos, panika, emoce na místě události 

> Velké množství zasahujících složek 

> Časová tíseň 

> Co MU, to originál 

 Je potřeba si uvědomit, že záchranné síly a prostředky jsou v nepoměru k jejich 

potřebě, hlavně při velkých hromadných neštěstích a katastrofách. Hromadné neštěstí 

má menší dopad na člověka a ekologii, než katastrofa.                                 [DOBIÁŠ, 2007] 

2.1.5 Katastrofa - teorie vzniku 

 Pojem katastrofa je řeckého původu a znamená zvrat především k horšímu. Můžeme 

říci, že má synonyma neštěstí, pohroma, tragédie, kalamita apod. 

 Teorie katastrof vznikla v 70. letech, hlavně mezi vědeckými pracovníky, matematiky, 

prognostiky, jelikož právě při katastrofách se jedná o největší dopad na existenci 

člověka a ekologii.  
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 Světová zdravotnická organizace definuje katastrofu jako: "Náhlý ekologický jev 

dostatečného stupně, který si vyžaduje pomoc zvenku - tzv. externí pomoc." 

                                                                                [BULÍKOVÁ, 2011, str. 27] 

Katastrofa - definice 

 Katastrofa je náhle vzniklá MU velkého rozsahu, kde je zapotřebí koordinovaného 

postupu všech záchranných složek. Jedná se o stav, kdy mimo poškození majetku a 

životního prostředí je postiženo více jak 50 osob. 

 Katastrofy jsou většinou velké letecké, železniční, lodní a dopravní nehody související 

s požáry, únikem nebezpečných látek, může se jednat i o havárii jaderných zařízení, 

nebo poškození vodních děl. 

                                                                                                                         [BULÍKOVÁ, 2011] 

Psychická odolnost postižených při katastrofě 

 "Na místě katastrofy je asi 50 - 70 % osob zmatených, 10 - 25 % propadá panice, jen  

5 - 25 % bývá relativně klidných, asi 30 % postižených je využitelných k záchranným 

pracím pod vedením, 10 % je schopno pomáhat druhým samostatně a jen asi 5 % je 

schopno se podílet na organizování prací.  Psychická odolnost u postiženého klesá do 5-

ti minut od události na 20 % během 30 minut se zvyšuje k 75 %, do 24 hod. klesá k 40 

%".                                                                                                     [BYDŽOVSKÝ, 2008, str. 228] 

2.2 Legislativa hromadného neštěstí 

 Legislativa hromadného neštěstí je dána vyhláškou 240/2012 Sb. ze dne 26. června 

2012, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě. 

Níže jsou uvedeny paragrafy této vyhlášky přímo související s činností, koordinací, 

vyhledáváním postižených osob a jejich tříděním, zajištěním přednemocniční 

neodkladné péče, přepravou postižených osob do zdravotnických zařízení a 
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zpracováním zprávy o činnosti zdravotní složky v místě MU s hromadným postižením 

osob.                                                                                               

Týká se to těchto paragrafů: 

>Činnost zdrav. složky na místě MU s hromadným  postižením osob - § 6 

> Koordinace a úkoly zdravotních složek - § 7 

> Vyhledávání a třídění postižených osob v místě MU - § 8 

> Přetřídění a odsun postižených osob do zdrav. zařízení - § 9 

> Odsun postižených osob - § 10 

> Zpráva o činnosti zdravotnické složky - § 11 

                 (Plné znění paragrafů - viz příloha č. 1) 

2.3 Priority činností Integrovaného záchranného systému na místě 

hromadného neštěstí 

 Záchranné složky IZS na místě hromadného neštěstí (dále jen HN) jsou především 

zodpovědné za záchranu životů a poté také zabránění dalším majetkovým škodám. Při 

HN musí hasiči, policie a záchranáři spolupracovat v každém časovém úseku a mít 

přehled o aktivitách spolupracujících složek. 

 Hasiči vyznačí nebezpečnou a bezpečnou zónu a ve spolupráci s velitelem 

zdravotnického zásahu určí prostor pro zraněné, který má být co nejblíže k místu 

neštěstí a v blízkosti odjezdové trasy.  

2.3.1 Zdravotnická záchranná služba  při hromadném postižení zdraví 

 Nejdůležitější je správná reakce první posádky na místě neštěstí. Je třeba co 

nejrychleji provést prvotní odhad rozsahu neštěstí. Vycházíme ze skutečností (jak již 
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bylo zmíněno v kapitole 2.1.4 Orientační představa o počtu postižených pro hrubý 

odhad), že např. osobní auto má maximálně 5 cestujících, autobus 50 cestujících, vlak 

podle počtu vagónů, mohou být až stovky cestujících, rodinný dům do 10-ti obyvatel, 

panelový dům podle poschodí. Tento prvotní odhad slouží především pro rozhodnutí o 

rozsahu mobilizace prostředků vlastních a případné potřebě vyžádání součinnosti 

okolních regionů. Neustálá komunikace s Krajským zdravotnickým střediskem (dále jen 

KZOS ) je podmínkou. Informace o vývoji situace a průběžné upřesňování odhadu 

umožní mobilizovat další, popř. stáhnout již zmobilizované prostředky. Kontaktování 

nemocničních zařízení a příprava na příjem většího počtu zraněných je úkolem KZOS. 

Chybou bývá podcenění rozsahu a následná  pomalá mobilizace. Také neopodstatněně 

velký počáteční odhad rozsahu neštěstí, následně opravený je chybný. Má za následek 

blokaci prostředků bez skutečné potřeby a tyto mohou chybět v běžném provozu. 

      Obr. č. 2 Mimořádná událost s hromadným postižením zdraví - cvičení - Všestary        

                                                                                   [Vlastní foto] 

Postup první zdravotnické posádky na místě HN:          

1) Nahlásit na KZOS, které dle informací vyhodnotí, zda se jedná o MU, či nikoli. 

> nejdůležitější je tzv. vstupní informace, jedná se především o zhodnocení rizik pro 

zasahující složky 

> prvotní představa o předpokládaném počtu postižených, charakteru a závažnosti 

 postižení ( viz. kap. 2.1.4 ) 

> KZOS vysílá nejbližší dostupné prostředky a zbylým posádkám v dané         

 oblasti dává avízo o možné potřebě zapojení - co nejdříve ukončit probíhající  zásahy 
15 

 



> KZOS vyhodnotí, zda zásah zvládne běžnou činností, v případě, že nikoli,          

 aktivuje traumaplán odpovídajícího stupně. 

2) KZOS aktivuje příslušné posádky ZZS - Rendes-Vous (dále jen RV), rychlou 

 zdravotnickou, nebo lékařskou pomoc (dále jen RZP, RLP), popř. podle závažnosti a 

 větrnostních podmínek leteckou záchrannou službu (dále jen LZS) pomocí pagerové 

výzvy. 

          Obr. č. 3 Pager [vlastní foto] 

 Posádky zdravotnické záchranné služby dostávají do pagerové výzvy poznámku: + 

kontejner HN, obsahující zásoby zdravotního materiálu, jelikož základní vybavení 

vozidel ZZS by bylo při větším počtu postižených nedostatečné. 

                             Obr. č. 4 Kontejner na hromadné neštěstí [vlastní foto] 

 Dle nařízení KZOS se použije spojení přenosnými vysílačkami MATRA, kde se 

komunikuje na tzv. součinnostním kanále, zde spolu mohou komunikovat složky IZS - 

hasiči, policie, posádky ZZS a KZOS 

3) Je nutno zdůraznit, že první posádka na místě neléčí, ale organizuje! Velitelem  

zdravotní složky se automaticky stává lékař pokud je na místě první posádka RLP, 

RV, jestliže přijede prní posádka RZP, tak se velitelem zdravotní složky stane 

záchranář do příjezdu posádky RLP, RV, nebo kmenového lékaře. Velitel zdravotní 

složky řídí odsun a organizuje zásah. Nejprve posoudí celkovou situaci postižených 

a její předpokládaný vývoj, druh a typ postižení - např. nehoda, intoxikace, 
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terorizmus a další možná i reálná ohrožení týkající se postižených i záchranářů. 

Jedná se o zvyšování počtu zasažených a možná dodatečná ohrožení. Upřesní 

přehlednost, přístupnost a další možná rizika.                                                                                                                            

                                                                                           [HLAVÁČKOVÁ, ŠTOREK, 2007]  

 Poté nahlásí KZOS zjištěnou situaci v místě MU, pro tuto situaci použije tzv. pomůcku 

METHANE. 

> M = My signe = vlastní identifikace (volací znak vozidla ZZS) 

> E = Exact = lokalizace místa MU (pokud to lze i včetně souřadnic) 

> T = Type = charakteristika MU, upřesnění, stručný popis, zda se jedná např. o dopravní 

                nehodu (uvést počet a druh vozidel), výbuch, apod. 

> H = Hazard = upřesnit existující, nebo možná nebezpečí 

> A = Acces = přístupové cesty 

> N = Number = odhad počtu postižených 

> E = Es = záchranné systémy na místě MU (požadavek na posily a pomoc) 

4) Další posádky na místě: 

> informace z KZOS + informace o příjezdové trase 

> použití MATRY - již zmíněný součinnostní kanál - zbytečně neblokovat frekvenci, 
 potvrdit převzetí úkolu 

> ohlásit se vedoucímu zásahu 

> vynést z vozidla ZZS kontejnery s HN, třídící karty, transportní, fixační          
 prostředky 

> zásady pro sanitní vozidla: 

     o parkovat na určeném místě 

    o nezamykat, ponechat klíče v zapalování 

    o parkovat tak, aby bylo možno vytáhnout nosítka a dalo se odjet 

                                                                                 [URGENTNÍ MEDICÍNA, 2005] 
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 Obr. č. 5 Organizace prostoru MU [vlastní schema] 

2.3.2 Úloha vedoucího zdravotní složky I 

    Vedoucí zdravotní složky se viditelně označí vestou a žlutou přilbou. Poté zhodnotí 
prostor MU. Udržuje kontakt s velitelem zásahu, který je příslušník Hasičského 
záchranného sboru (dále jen HZS). 

> rozdělení prostoru na sektory: P1, P2 - stan, P3 stranou (možný dohled 
 nezdravotníka), P4 by měli zůstat na místě 

> shromaždiště raněných - dle počtu postižených - 1, nebo více?, kde?, členění,    
 personální zajištění 

> komunikuje mezi složkami IZS 

> zajistí jednosměrnou přístupovou a odsunovou trasu 

> zorganizuje odstavení sanit před odsunem 

2.3.3 Úloha vedoucího zdravotní složky II 

     Určuje třídícího lékaře, záchranáře, pokud se jedná o nebezpečnou zónu, třídí hasič, 
následuje metoda START, nebo lékařské třídění. 

> Umístí dostupný i záložní materiál  

> Vede evidenci ošetření zraněných - registrační čísla a předání policii ČR 

> Kontroluje vytížení jednotlivých posádek ZZS, provádí operativní přesun dle         
 aktuální potřeby 
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> Trvale komunikuje s KZOS 

2.3.4 Úloha vedoucího zdravotní složky III 

> Pokud má I. etapu hotovou, přesune se do místa odsunu a řídí dle priorit odsun 
 raněných 

> KZOS rozhoduje o definitivním směřování pacienta 

> Poslední pacient odvezen do místa definitivního ošetření = konec zásahu na místě MU 

> Vedoucí zdravotní složky zůstává do odjezdu posledního vozidla ZZS,        
 kontroluje a podepisuje dokumentaci HN 

> Následuje návrat na základnu, zpráva o činnosti zdravotní složky, kde je    
 zejména: - čas zahájení, ukončení činnosti zdravotní složky 

> hodnocení situace na místě MU v době příjezdu první výjezdové  skupiny 

> popis nasazení dalších výj. skupin 

> přehled o počtu postižených, uvedení typů postižení, předaných do    
    péče poskytovatelům zdrav. služeb a jejich seznam 

> přehled o počtu osob, protředcích, které poskytli poskytovatelé zdrav. služeb a složky 
IZS na místě MU 

> údaje o poskytnutí osobní a věcné pomoci 

> všechny okolnosti, které měli vliv na činnost 

                                                                          [HLAVÁČKOVÁ, ŠTOREK, 2007] 

2.4 Metoda třídění START                                     

 Tato metoda ( z angl. Simple Triage and Rapid Treatment) je systém jednoduchého 

třídění a rychlé terapie zraněných při HN. Jedná se o velmi krátký proces, který 

zhodnotí základní životní funkce, celkový a psychický stav, poranění. Opírá se o 

smyslové posouzení stavu postižených bez vyšetřovacích pomůcek a proto je ideální na 

třídění postižených v místě MU. Takto dynamicky jsou vyčleněni zranění v kritickém 

stavu. Umožňuje velmi rychle určit pořadí přesunu zraněných osob do příslušného 
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sektoru dle závažnosti jeho zdravotního stavu. Zaměřuje se především na posouzení 

základních životních funkcí - vědomí, dýchání, krevní oběh. 

 Tento systém je možné použít pro laické i profesionální použítí. Na základě 

hodnocení jednotlivých ukazatelů způsobem: ano - ne je možné roztřídit postižené na 

lehce, těžce zraněné a mrtvé, vykonat život zachraňující výkony (např. zastavení 

krvácení, uvolnění dýchacích cest, základní resuscitace, polohování) a začít odsun dle 

závažnosti zranění. Start se osvědčil pro primární triáž dospělých. Jsou 4 základní 

skupiny:                     

     a) Zelená - lehce ranění - chodící 

     b) Žlutá - odložená pomoc 

     c) Červená - neodkladná pomoc 

     d) Černá - nezachranitelní a mrtví 

 Princip tohoto třídění spočívá v pomoci co největšímu počtu zraněných, v první řadě 

těm, které je ještě možné zachránit.                                                                        

                                                                                     [DOBIÁŠ, 2007] 

 

Postup třídícího pracovníka: 

 1) Vyzve všechny raněné, kteří jsou schopni chůze, aby odešli na vyznačené místo a 

zároveň jsou označeni zelenou visačkou. Tito zranění jsou považováni za stabilizované, 

vyčkají na sekundární třídění. 

 2) Raněné hodnotí v pořadí, v kterém je nachází, zjišťuje přítomnost dýchání, pokud 

nedýchá - uvolní dých. cesty. Jestliže raněný nezačne dýchat ani po tomto úkonu, označí 

ho černou páskou a odešle do sektoru nezachranitelných a mrtvých, pokud začne 

dýchat, postupuje dle následujícího bodu. 

 3) Zjistí počet dechů, když je větší, než 30/min., označí zraněného červenou páskou a 

odešle do sektoru neodkladné pomoci. 
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 4) Zjistí kapilární návrat, pokud je delší, než 2 sekundy, označí červenou páskou a 

odešle do sektoru neodkladné pomoci. 

 5) Zjistí stav vědomí, zda reaguje na oslovení, označí žlutou páskou, jestliže 

nereaguje, červenou a odešle do příslušného sektoru.                                                 

                                                        [BULÍKOVÁ, 2011]  

Pro jednodušší a rychlejší roztřídění raněných může třídící pracovník použít třídící 

schéma START. 

 

                                           Obr. č. 6 Třídící schema "START" [HLAVÁČKOVÁ, ŠTOREK, 2007 ] 

Několik základních rad při třídění raněných: 

a) chodící - lehce zraněný, křičící většinou nemají nejtěžší poranění 

b) nejbolestivější poranění zpravidla není nejzávažnější 

c) postižení mohou být zaklíněni ve vozidlech, odhozeni výbuchem, uvězněni v troskách 

d) až polovina postižených může být zmatená a mohou se potulovat po okolí 

e) až 1/4 postižených propadá panice, nebo je relativně klidných 
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f) část postižených lze využít k poskytování první pomoci pod vedením zdravotníka, ale i                        

 samostatně 

2.4.1 Červená skupina - priorita 1 

 Jsou to pacienti, kteří potřebují neodkladnou pomoc. Jedná se především o poruchy 

dýchání (např. neprůchodnost dýchacích cest), krevního oběhu, masívního krvácení, 

bezvědomí, šok, tenzní pneumotorax, popáleniny obličeje a krku. 

 Základní pomoc: uvolnění dýchacích cest, stabilizovaná poloha, umělá ventilace plic, 

protišoková opatření, zastavení krvácení, intravenózní přístup, oxygenoterapie, fixace 

zlomenin. Dále potom lékařské úkony: tracheální intubace, tracheostomie, diagnostika 

EKG, analgézie, přetlakové infuze, dle závažnosti se provádí i na nevyproštěném 

pacientovi.  

2.4.2 Žlutá skupina - priorita 2 

 Ošetření těchto pacientů snese menší odklad, do 1 - 2 hodin, jedná se především o 

zlomeniny stehenních kostí, krátkou poruchu vědomí, ztráta krve do 1000ml., 

popáleniny bez inhalačních postižení. 

2.4.3 Zelená skupina - priorita 3 

 Jedná se o lehká poranění měkkých částí, zlomeniny horních končetin, menší 

popáleniny, postižení jsou schopni chůze. Tito zranění budou ošetřeni  později, 

případně se mohou ošetřit navzájem sami. Pomoc je potřebná do 4 - 6 hod. 
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2.4.4 Černá skupina - priorita 4 

 Postižení mají poranění neslučitelná se životem, patří sem  umírající a mrtví. Do této 

skupiny patří kraniocerebrální poranění, popáleniny II. a III. stupně nad 60 % povrchu 

těla, polytrauma s hemorragickým šokem v terminální fázi. Lékař poskytne analgézii, 

analgosedaci, zakrytí poranění, psychická asistence.                                     [DOBIÁŠ, 2007]                                                                                          

2.5 Jump START - rozdíly 

> Nedýchající dítě má spíše (než dospělý) postižené dýchací cesty, perfůze může být na 

 krátký čas zachována.                                                                                                                           

> Dýchací frekvence +/- 30 dechů/min. může mít za následek přehodnocení, nebo 

 podhodnocení v závislosti na věku. 

> Kapilární návrat v chladném prostředí zpravidla nesignalizuje správnou 

 hemodynamiku. 

> Reakce na oslovení není vhodným kritériem pro hodnocení stavu vědomí. 

> Třídění při HN může být ovlinitelné emocemi záchranářů. 

> Pro děti při třídění platí poučka: 

 > zraněný vypadá jako dítě = Jump Start 

 > zraněný vypadá jako mladý dospělý = Start 

> Pokud dětský pacient nedýchá, uvolníme dýchací cesty, pokud je pulz přítomný a stále 

nedýchá, provedeme 5 umělých vdechů. Jestliže se neobnoví po provedení 5-ti umělých 

vdechů spontánní dýchání, zařadíme do černé skupiny.                           [BULÍKOVÁ, 2011] 
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2.6 Zdravotnická dokumentace v podmínkách hromadného neštěstí 

 Hromadné neštěstí je specifická a vyjímečná situace, kdy není možné použít 

standartní postupy ve zdravotnické dokumentaci. Základním významem je identifikace 

pacienta, označení jeho nejzávažnějšího zranění, nebo postižení a zařazení do 

odpovídající priority ošetření, léčby a transportu cílového ošetření ve zdravotnickém 

zařízení. 

 Používá se identifikační a třídící karta. Jedná se o papírovou kartu v plastovém obalu 

s předtištěným textem. Správně a přehledně vyplněné třídící karty zjednoduššují práci 

při následném přetřídění a transportu. Identifikace se omezuje na minimum, stačí 

pouze několik údajů, aby nemohlo dojít k záměně osob. 

Třídící lékař, nebo záchranář: 

> nalepí samolepku s unikátním číslem do pravého horního rohu ( pokud již není 

 připraveno ) 

> místo nálezu postiženého 

> datum a čas výzvy 

> vytřídění metodou START - zvolí vhodnou barvu náramku 

> jméno, věk, pohlaví - pokud lze zjistit 

> zavěsí visačku viditelně na krk               

                                                                                         (Vzor karty viz příloha č. 2, obr. č. 7) 

Ošetřující lékař v sektoru doplní:  

> osobní data na visačku - pokud jdou zjistit 

> do obrázku postavy zranění 

> pracovní diagnózu 
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> zhodnotí stav vědomí: Glasgow Coma Scale (dále jen GCS), dechovou a tepovou                        

 frekvenci, tlak 

> provedené výkony a aplikované léky 

> anamnézu ( pokud lze zjistit )  

> koho informovat ( jméno, tel. číslo, adresa )    

            (Vzor karty  viz příloha č. 3, obr. č. 8)    

2.7 Klasifikace poruch vědomí 

 V dnešní době existuje celá řada schémat, která hodnotí stupeň poruchy vědomí. 

Nejvíce je rozšířena "Glasgowská stupnice bezvědomí" ( Glaskow Coma Scale). Jejím 

základem je reakce očí, pohybová a verbální reakce na zevní podněty. 

 Tyto reakce jsou číselně odstupňovány a součet bodů určuje výsledné skóre. Nejvyšší 

počet bodů 15 znamená plné vědomí, naopak nejnižší počet 3 značí nejtěžší poruchu 

vědomí, odpovídající smrti mozku. GCS má i význam prognostický: s klesajícím počtem 

bodů se vyhlídky na přežití zmenšují. Umožňuje taktéž možnost objektivního sledování 

vývoje poruchy, která je v bezprostředním poúrazovém odbobí nutná.        

                       (Tabulka GCS - viz příloha č. 5) 

Klasifikace komatu dle GCS: 8 a méně - těžké koma, 9 - 12 střední, 13 a více - lehké. 

                                                                                                                              [ERTLOVÁ, 2004] 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika sběru dat 

 Pro praktickou část jsem použil dotazník, který byl ve formě internetové a tištěné 

podoby, tištěné pro potřeby školní soutěže. Obsahoval textovou a obrazovou část, kde 

byl vyobrazen zraněný a textový popis dané situace, celkem 27 pacientů. Respondent 

označil jednu možnost ze čtyř. U některých otázek byli dva pacienti a dvě odpovědi. 

Součástí je demografický údaj, kde si respondent označí, zda je laik, zdravotník, hasič, 

nebo student.  

 Klíčová část dotazníku je její úvod se stručnou instrukcí o třídění zraněných. Tato 

instrukce je jedinou informací, kterou mají respondenti k dispozici. Jasná a jednoznačná 

pravidla jsou dána pro skupinu zelenou - " všichni chodící" a pro skupinu černou  - "po 

záklonu hlavy nedýchají", tyto označujeme za mrtvé. 

 Vzhledem k cílům a záměrům své práce jsem úmyslně nedefinoval medicínské 

důvody pro zařazení do skupin červená a žlutá. 

 Sběr dat probíhal v podobě internetového dotazníku od června do listopadu roku 

2013 a v tištěné podobě na školní soutěži "Den pro záchranu života - MILLS" ve dnech  

30. - 31. května 2013. 

 

Tabulka č. 1 

Laici 49 

Hasičský záchranný sbor, včetně SDH 22 

Studenti zdravotnických oborů 38 

Zdravotníci 13 

 Tabulka znázorňující demografické rozložení respondentů. 
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Graf č. 1 

11 %

31 %

18 %

40 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Zdravotníci

Studenti oboru záchranář

HZS, včetně SDH

Laici

Graf znázorňující demografické rozložení respondentů v procentech. 

 Rozdělení do skupin neodborníků a odborníků bylo následovné, mezi odborníky jsou 

hasiči, zdravotníci a studenti studující obor zdravotnický záchranář a mezi neodborníky 

jsou  laici.  

3.2 Zpracování dat 

 Pro sběr dat jsem použil službu Formees.com, kde se ukládaly výsledky do přehledné 

tabulky. Výsledky dotazníků v tištěné podobě byly přeneseny taktéž do internetového 

formuláře.  

 Data byly zpracovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel 2010 - roztřídění do 

skupin dle demografických dat, vyznačení správných odpovědí. Dále jsem použil 

základní statistické metody k vyjádření četnosti. 

3.3 Vyhodnocení dotazníku 

 V testu bylo celkově 27 zraněných, u kterých měli respondenti určit správnou 

skupinu za použití systému třídění metodou START. 
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Pacient č. 1 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 1.1 

46 75 1
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 1.1 

Neodborníci 41 % 
Odborníci 35 % 
Rozdíl -6 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 1.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafů vyplývá, že zraněného nejlépe zařadili laici ( 20 z celkového počtu laiků, což je 

41 %) a hasiči (9 z celkového počtu hasičů, což je také 41 %).   

 

Ležící muž, tržné rány v obličeji. Levá noha výrazně 

zdeformovaná v oblasti bérce. Neustále upřeně hledí 

před sebe, není možné s ním navázat užitečný 

kontakt. Nereaguje na výzvu. Dýchá pravidelně 20 

dechů za minutu a na zápěstí má hmatný tep. 
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Pacient č. 2 a č. 3 

 

 

 

 

 

Správnou odpovědí u pacienta č. 2 je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 2.1 

117 2 3

80 120  
  
Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí 

Tabulka č. 2.1 

Neodborníci                                                                94,5 % 
Odborníci                                                                97,5 % 
Rozdíl                                                                      3 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 2.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

Dítě v bezvědomí, četné silně krvácející 

tržné rány po celém těle. Dýchá povrchně 

40 dechů/min., pulz periferně nehmatný. 

 

Muž přinášející dítě (taktéž cestující z 

havarovaného letadla) 
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 Z grafů vyplývá, že většina respondentů zraněného správně zařadila. Nejúspěšnější 

byla skupina zdravotníků (13 z celkového počtu zdravotníků, což odpovídá 100 %). 

Správnou odpovědí  u pacienta č. 3 je zelená, stupeň naléhavosti 3. 

Graf č. 3.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 3.1 

Neodborníci 87 % 
Odborníci 91,5 % 
Rozdíl 4,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

 

Graf č. 3.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách 

 Při zařazení tohoto pacienta byly nejúspěšnější skupiny odborníků, hasiči (22 

z celkového počtu hasičů, což je 100 %) a zdravotníci (13 z celkového počtu zdravotníků, 

což je také 100 %). 
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Pacient č. 4 

 

 

 

Správnou odpovědí je černá, pacient je mrtev. 

Graf č. 4.1     
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 4.1 

Neodborníci 78 % 
Odborníci 95,5 % 
Rozdíl 17,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 4.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafu č. 4.2 vyplývá, že většina respondentů je schopna zařadit zraněného do černé 

skupiny. Všichni zdravotníci (13 z celkového počtu zdravotníků, což je 100 %) zařadili 

zraněného správně. 

Muž v bezvědomí, nereaguje ani na 

silný bolestivý podnět. Bezdeší 

přetrvává i po zprůchodnění dýchacích 

cest.  

100 %

79 %

91 %

77 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Zdravotníci

Studenti oboru záchranář

HZS, včetně SDH

Laici
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Pacient č. 5                            

 

 

 

Správnou odpovědí je zelená, stupeň naléhavosti 3. 

Graf č. 5.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 5.1 

Neodborníci 61 % 
Odborníci 47 % 
Rozdíl -14 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 5.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Zařadit pacienta do správné skupiny se nejlépe podařilo laikům (29 z celkového 

počtu laiků, což je 61 %) a hasičům (13 z celkového počtu hasičů, což je 100 %). 

 

Muž, který popochází po místě 

nehody. Má silně krvácející ránu na 

vnitřní straně pravé paže. Pulz 

periferně slabě hmatný. 

32 
 



Pacient č. 6 a č. 7 

 

 

 

 

 

Správnou odpovědí u pacienta č. 6 je zelená, stupeň naléhavosti č. 3. 

Graf č. 6.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 6.1 

Neodborníci 79 % 
Odborníci 79,5 % 
Rozdíl 0,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 6.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

Muž (asi 40 let) má silně zakrvácené 

kalhoty. Přináší v náručí chlapce, který 

křičí bolestí. 

Chlapec křičící bolestí, v oblasti L. 

stehna škrtidlo. Levá nohavice je silně 

prokrvácená. Dýchá povrchně, DF 40 

dechů/min. Pulz na zápěstí slabě 

hmatný, TF 100 tepů/min. 
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 Se zařazením tohoto pacienta do správné skupiny si vedli všechny skupiny podobně, 

laici (39 z celkového počtu laiků, což je 79 %), hasiči (18 z celkového počtu hasičů, což je 

82 %), studenti (30 z celkového počtu studentů, což je 79 %) a zdravotníci (10 

z celkového počtu zdravotníků, což je 77 %). 

 

Správnou odpovědí  u pacienta č. 7 je červená,stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 7.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 
 
Tabulka č. 7.1 

Neodborníci 62 % 
Odborníci 60,5 % 
Rozdíl 1,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 7.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 I u tohoto pacienta si všechny skupiny vedly podobně, správnou odpověď 

označilo 75 respondentů z celkového počtu, což je 61,25 %. 
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Pacient č. 8 

 

 

 

 

Správná odpověď u pacienta č. 8 je červená, stupeň naléhavosti č. 1. 

Graf č. 8.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 8.1 

Neodborníci 90 % 
Odborníci 90 % 
Rozdíl 0 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 8.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafu 8.2 jasně vyplývá, že nejúspěšnější byla skupina zdravotníků ( 13 z celkového 

počtu zdravotníků, což je 100 %). 

 

Muž slabě sténající, přinesen 

zasahujícími hasiči. Na oslovení 

nereaguje, pouze na bolestivý podnět - 

obranná flexe. Otevřené poranění 

hrudníku, dýchá povrchně DF 25 

dechů/min. 
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Pacient č. 9 

 

 

 

Správnou odpovědí je černá, pacient je mrtev. 

Graf č. 9.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 
 
Tabulka č. 9.1 

Neodborníci 91 % 
Odborníci 97,5 % 
Rozdíl 6,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 9.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. Z grafů jasně vyplývá, že téměř 

většina respondentů zařadila zraněného správně do černé skupiny (113 z celkového 

počtu respondentů, což je 94,25 %). Nejúspěšnější byla opět skupina zdravotníku (13 

z celkového počtu zdravotníků, což je 100 %). 

 

Muž přinesený svědky události. Dle 

jejich slov ještě před chvílí chrčel. Nyní 

nereaguje ani na silný bolestivý podnět, 

po zprůchodnění dýchacích cest 

přetrvává bezdeší. 
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Pacient č. 10 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 10.1 
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Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 10.1 

Neodborníci 84 % 
Odborníci 73 % 
Rozdíl -11 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 10.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafu 10.2 vyplývá, že největší obtíže se správným zařazením měla skupina hasičů 

(10 z celkového počtu hasičů, což je pouze 45 %). 

 

Dítě (asi 5 let) nereaguje ani na bolestivý 

podnět, nedýchající. Pulz periferně 

hmatný, po zprůchodnění dýchacích cest 

stále nedýchá. Po provedení 5 umělých 

vdechů začíná spontánně dýchat. 
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Pacient č. 11 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, priorita 1. 

Graf č. 11.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 11.1 

Neodborníci 87 % 
Odborníci 91,5 % 
Rozdíl 4,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 11.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. Z grafu 11.2 vyplývá, že největší 

potíže správně pacienta zařadit měla skupina studentů (32 z celkového počtu studentů, 

což je 84 %).  

 

Muž s hlubokou krvácející ránou v 

oblasti čela, v hlubokém bezvědomí, 

pomalu a mělce dýchající, DF 7 

dechů/min. 
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Pacient č. 12 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je černá, pacient je mrtev. 

Graf č. 12.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 12.1 
Neodborníci 85,5 % 
Odborníci 94 % 
Rozdíl 8,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 12.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Graf č 12.2 opět potvrdil, že zařadit pacienta do černé skupiny nečiní skupině 

zdravotníků žádný problém ( 13 z celkového počtu zdravotníků, což je 100 %). 

 

Žena - nereaguje ani na bolestivý 

podnět, krvácející rány na hlavě kryty 

obvazy, otevřená zlomenina femuru 

(stehna), pulz periferně nehmatný, 

bezdeší přetrvává i po zprůchodnění 

dýchacích cest 

39 
 



Pacient č. 13 a č. 14 

 

 

 

 

 

Správnou odpovědí u pacienta č. 13 je žlutá, stupeň naléhavosti 2. 

Graf č. 13.1 

15 63 44
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 13.1 

Neodborníci                                                                    61 % 
Odborníci                                                                    51 % 
Rozdíl                                                                  -10 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 13.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 
Muž, který k Vám přišel, má četné tržné 

rány v obličeji. 

Žena, kterou přivedli zasahující hasiči, 

stěžuje si na velkou bolestivost v oblasti 

pravého předloktí. Dýchá zrychleně, DF 

32 dechů/min. 
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 Všechny skupiny měly problém správně zařadit pacienta do žluté skupiny, laici ( 28 

z celkového počtu laiků, což je 57 %), hasiči (13 z celkového počtu hasičů, což je 59 %), 

studenti ( 15 z celkového počtu studentů, což je 39 %) a zdravotníci ( 7 z celkového 

počtu zdravotníků, což je 54 %).  

Správná odpověď u pacienta č. 14 je zelená, stupeň naléhavosti 3. 

Graf č. 14.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 14.1 

Neodborníci 75,5 % 
Odborníci 82 % 
Rozdíl 6,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 14.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafu č. 14.2 jasně vyplývá, že u toho to pacienta si odborníci vedle téměř se 

stejnou úspěšností, hasiči (19 z celkového počtu hasičů, což je 86 %) a zdravotníci ( 11 

z celkového počtu zdravotníků, což je 85 %). 
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Pacient č. 15 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 15.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 15.1 

Neodborníci 79,5 % 
Odborníci 73 % 
Rozdíl -6,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č.15.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Tohoto pacienta nejlépe roztřídila skupina hasičů (18 z celkového počtu hasičů, což 

je 82 %). 

 

Muž v bezvědomí, spontánně dýchající. 

Prokrvácené oblečení. 
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Pacient č. 16 

 

Správnou odpovědí je žlutá, stupeň naléhavosti 2. 

Graf č. 16.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 16.1 

Neodborníci 24,5 % 
Odborníci 26% 
Rozdíl -1,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 16.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. Z grafů jasně vyplývá, že zařadit 

pacienta do správné skupiny činilo velký problém všem skupinám. Většina (88 

z celkového počtu respondentů, což je 73,3 %) by pacienta zařadila do skupiny červené, 

místo skupiny žluté. 

 Muž, kterého vytáhli z trosek, křičí bolestí, oba bérce 

(dol. končetina od kolene k nártu) má rozdrcené. V 

polovině obou stehen jsou improvizovaná škrtidla. 

Pulz na zápěstí slabě hmatný, DF pro neustálý křik 

těžko hodnotitelná - asi 20 dechů/min. 
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Pacient č. 17 

 

 

 

 

Správná odpověď u pacienta č. 17 je zelená, stupeň naléhavosti č. 3. 

Graf č. 17.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 17.1 

Neodborníci 69,5 % 
Odborníci 66,5 % 
Rozdíl 3 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 17.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafu 17.2 vyplývá, že nejlépe pacienta roztřídila skupina laiků (35 z celkového 

počtu laiků, což je 71 %). 

 

Muž, který pro Vás přišel, abyste ihned 

šli pomoci jeho manželce, kterou 

resuscitují svědci události. Muž krvácí z 

nosu a dutiny ústní, je rozrušený, dýchá 

rychle DF 40 dechů/min. 
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Pacient č. 18 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 18.1 
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 18.1 

Neodborníci 65 % 
Odborníci 79 % 
Rozdíl 6 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 18.2 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 Z grafu 18.2 vyplývá, že i zde byla skupina zdravotníků nejúspěšnější ( 12 z celkového 

počtu zdravotníků, což je 92 %). 

 

 

Žena resuscitovaná svědky události. Po 

přerušení resuscitace zjišťujeme, že dýchá 

normálně. Přetrvává bezvědomí, pulz na 

periferii nehmatný. 
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Pacient č. 19 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je žlutá, stupeň naléhavosti 2. 

Graf č. 19.1 

2 34 86
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Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 19.1 

Neodborníci 26 % 
Odborníci 31,5 % 
Rozdíl 5,5 % 
Tabulka znázorňuje úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 19.2 
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Graf znázorňuje úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

 

Žena, kterou přinesli hasiči - údajně 

nemůže chodit pro velkou bolestivost v 

oblasti L. kolenního kloubu. DF 20 

dechů/min., pulz periferně dobře 

hmatný, TF 110 pulsů/min. Veškeré 

další obtíže neguje. 
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Pacient č. 20 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je žlutá, stupeň naléhavosti 2. 

Graf č. 20.1 

 
Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 20.1 

Neodborníci 71 % 
Odborníci 66 % 
Rozdíl -5 % 
Tabulka znázorňuje úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 20.2 
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Graf znázorňuje úspěšnost respondentů po skupinách.  

 

 

Žena spontánně dýchající, DF 18 

dechů/min., reaguje na oslovení, na 

Váš dotaz, co jí bolí, odpovídá, že pravý 

bok. Pulz na zápěstí dobře hmatný. 
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Pacient č. 21 

 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je zelená, stupeň naléhavosti 3. 

Graf č. 21.1 
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Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 21.1 

Neodborníci 88,5 % 
Odborníci 94 % 
Rozdíl 5,5 % 
Tabulka znázorňuje úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 21.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

Muž, který pobíhal kolem vraku letadla, 

přiveden svědky události. DF 17 

dechů/min. 
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Pacient č. 22 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je černá, pacient je mrtev. 

Graf č. 22.1 
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Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 22.1 

Neodborníci 77,5 % 
Odborníci 97 % 
Rozdíl 19,5 % 
Tabulka znázorňuje úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 22.2 
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Graf znázorňuje úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

 

Muž v bezvědomí, nedýchající ani po 

zprůchodnění dýchacích cest 

49 
 



Pacient č. 23 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 23.1 

112 7 3

80 120
 

Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 23.1 

Neodborníci                                                                  94 % 
Odborníci                                                                    90 % 
Rozdíl                                                                    -4 % 
Tabulka znázorňuje úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 23.2 
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Graf znázorňuje úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

 

Sténající muž, ležící 100 m od vraku 

letadla. Na L. straně hrudníku má silně 

krvácející ránu. Dýchá povrchně, DF 36 

dechů/min. Pulz na zápěstí nehmatný. 
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Pacient č. 24 

 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 24.1 

90 9 2 21
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 24.1 

Neodborníci 81,5 % 
Odborníci 75 % 
Rozdíl -6,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 24.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

Muž v bezvědomí, nereaguje ani na 

bolestivý podnět, na P. bérci silně 

krvácející rána, která je ošetřena 

provizorním obinadlem 
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Pacient č. 25 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je žlutá, stupeň naléhavosti 2. 

Graf č. 25.1 

6 89 27
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Graf znázorňující celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 25.1 

Neodborníci 79,5 % 
Odborníci 71 % 
Rozdíl -8,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 25.2 
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Graf znázorňuje úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

 

Muž křičící bolestí, ale jinak 

spolupracující, DF 22 dechů/min., pulz 

na periferii dobře hmatný, TF 92 

tepů/min. 
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Pacient č. 26 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je červená, stupeň naléhavosti 1. 

Graf č. 26.1 
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Graf znázorňující celkové počty zaznamenaných odpovědí. 

Tabulka č. 26.1 

Neodborníci 75,5 % 
Odborníci 82 % 
Rozdíl 6,5 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 26.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

 

Řidička kolem projíždějícího vozidla - 

reaguje pouze na bolestivý podnět. 
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Pacient č. 27 

 

 

 

 

Správnou odpovědí je zelená, stupeň naléhavosti 3. 

Graf č. 27.1 

1 11 110
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Graf znázorňuje celkové počty označených odpovědí. 

Tabulka č. 27.1 

Neodborníci 85,5 % 
Odborníci 97,5 % 
Rozdíl 8 % 
Tabulka znázorňující úspěšnost laiků a odborníků v procentech a rozdíl mezi nimi. 

Graf č. 27.2 
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Graf znázorňující úspěšnost respondentů po skupinách. 

 

Plačící chlapec přinesený hasičem, nic 

ho nebolí, pouze je vystrašený. 
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3.4 Celkové vyhodnocení 

Graf č. 2 
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Graf znázorňující celkově úspěšnost skupin. 

 

Graf č. 3 

75%

73%

72% 73% 73% 74% 74% 75% 75% 76%

Odborníci

Neodborníci

 Mezi neodborníky a odborníky je rozdíl 2%, což není markantní rozdíl. Nejlépe si 

vedla skupina zdravotníku (80% úspěšnosti), což je logické, jelikož jsou na metodu 

START proškoleni. Velmi dobrého výsledku dosáhli úplní laici (73%). 
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Diskuze: 

 V absolventské práci „Jednoduché třídění raněných při hromadném postižení zdraví“ 

jsem seznámil čtenáře s pojmem hromadné neštěstí, s historií a legislativou mimořádné 

události, postupem zdravotnické záchranné služby při mimořádné události a s teorií 

třídění systémem START.                                                                                  

 V praktické části jsem za použití dotazníku potvrdil nebo vyvrátil předem stanovenou 

hypotézu. 

  Hypotéza: Není signifikantní rozdíl při třídění zraněných ve srovnání   zdravotníků, 

studentů záchranářských škol a hasičů.  

 Po vyhodnocení dotazníků jsem zjistil, že hypotéza je pravdivá. Markantní rozdíl mezi 

odbornou a neodbornou veřejností není (neodborná veřejnost 73% úspěšnost a 

odborná veřejnost 75 % úspěšnost). Z čehož vyplývá, že metoda třídění START je tak 

jednoduchá, že ji dokážou správně použít i neodborníci.  

   Jako zajímavý fakt se ukázalo to, že zařadit pacienta do černé skupiny nečiní laikům 

větší potíže. Což jsem neočekával. Myslel jsem si, že pro člověka, který se se smrtí 

nesetkává tak často, nebude jednoduché prohlásit, že je pacient mrtvý a posunout se 

k dalšímu. Očekával jsem spíš, že se laici budou „zdržovat“ resuscitací i u 

neperspektivních pacientů. V dotazníku se mi potvrdil opak, což mne mile překvapilo.  

 Domnívám se, že studenti oboru zdravotnický záchranář se při praxích v nemocnicích 

se smrtí setkali častěji, než laici v běžném životě a vzhledem k těmto zkušenostem byli 

v třídění mrtvých lepší, než laici. V třídění do černé skupiny si nejlépe vedli zdravotníci, 

se 100% výsledky.  

 Ukázalo se také, že nejtěžší je třídění do skupin červené a žluté. U laiků se to dalo 

předpokládat, jelikož jim nebyla jasně definovaná hranice mezi žlutou a červenou 

skupinou. Nicméně například u pacienta číslo 1 a číslo 16 měli problémy se zařazením 

do správné skupiny i odborníci. Pacient č. 1, kde je správnou odpovědí priorita č. 1 - 
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červená, protože: "s ním není možné navázat užitečný kontakt a nereaguje na výzvu" 

odpovědělo správně pouze 46 respondentů a 75 respondentů ho zařadilo do skupiny 

žluté - priorita č. 2. Pacienta č. 16 zařadilo do skupiny s vyšší prioritou - červené - 89 

respondentů. Domnívám se, že v tomto případě je menší chybou stav pacienta 

nadhodnotit - zařadit ho do skupiny s vyšší prioritou, při podcenění zdravotního stavu 

by mohlo dojít k závažným zdravotním komplikacím. Samozřejmě musíme brát v potaz, 

že zhodnocení zdravotníků by přímo na místě probíhalo důkladněji než podle obrázku a 

popisu, je tedy možné, že by pacienta roztřídili jinak, správně.  

 Co je ale zarážející, je výsledek studentů zdravotnických oborů, kteří byli méně 

úspěšní než úplní laici. Pokud jsem se nad tím zamyslel, jednou z možných variant je, že 

studenti záchranářských škol nad danou situací více přemýšlí.                                                                              

 Je překvapivé, že např. u pacienta č. 15, který je v bezvědomí, správnou odpovědí je 

priorita č. 1 - červená, studenti odpověděli správně pouze v 84 % a laici byli lepší o 6 %, 

ačkoli všichni respondenti měli  v úvodu dotazníku jednoduchou vstupní instruktáž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 



Závěr: 

 Tím jak se lidstvo vyvíjí, vyvíjí se i moderní technologie. Ještě před pár desítkami let 

nám k cestování stačil kůň a kočár, ale dnes máme auta, letadla, lodě a vše stále 

rychlejší a rychlejší. Dokázali jsme zkrotit i nerostné suroviny, jako je ropa a plyn, aby 

nám sloužily. Toto a spousta dalších věcí nám ulehčuje život. Avšak přináší to s sebou i 

některá rizika. Jedním z nich je i větší pravděpodobnost vzniku nehody, kterou je 

zasaženo více lidí najednou, takzvaného hromadného neštěstí. I s takovýmto rizikem 

musíme počítat a být na něj připraveni. Naštěstí existují postupy a systémy, díky kterým 

lze zachránit větší počet lidí, než bez nich. Jedním z nich je systém třídění raněných 

START. Díky tomuto systému se ranění třídí do skupin podle závažnosti poranění a 

zachránci mají jasně dané priority. Naštěstí k hromadnému neštěstí nedochází často, 

takže i proškolený odborník nemá většinou s používáním metody třídění START 

zkušenosti. V absolventské práci jsem se rozhodl zmapovat schopnosti a znalosti 

odborníků a také laiků a roztřídit raněné tímto systémem. Po vyhodnocení praktické 

části jsem došel k závěru, že metoda třídění raněných START je tak jednoduchá, že ji 

dokážou správně použít i úplní laici. Po jednoduché vstupní instruktáži pravidel třídění 

má zraněný 73 % šanci, že bude správně zařazen a přežije i v případě že třídění provádí 

úplný laik. Jsem rád, že má práce dokázala to, že systém třídění START je srozumitelný 

všem. Vzhledem k nejhoršímu umístění studentů zdravotnických oborů by bylo vhodné 

na metodu START klást větší důraz ve výuce i na školních soutěžích. 
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Ресюме: 

Простая сортировка массового количества пострадавших  

 Для своей выпускной работы я выбрал тему "Простая сортировка массового 

количества пострадавших". 

 В этой выпускной работе я сравнил результаты  метода  "СТАРТ"  

непрофессиональной общественности, медицинских работников, студентов по 

специальности "Спасатель" и пожарных. 

 Выпускная работа предполагала, что результаты анализа работы этих групп 

будут похожи без очевидных статистических отклонений.  Она знакомила 

студентов по  специальности "Спасатель" с  этим методом.   Я встретился с этим 

методом на   соревновании во время учёбы на втором курсе. 

 Это соревнование называлось "День спасения жизни".  Была инсценирована 

авария транспортного самолёта. Мы должны были быстро оценить ситуацию, 

найти пострадавших, определить степень травмы соответствующим методом 

"СТАРТ". Первую медицинскую помощь надо было оказать пострадавшим, 

которые были отмечены: неотложность - первая степень - красный цвет. 

 Дальше мы определили очередь транспортировки пострадавших в лечебное 

учреждение. 

 В теоретической части выпускная работа знакомит читателей с историей и 

значением сортировки метода "СТАРТ" по группам: 

 - красная  - неотложность 1 

 - жёлтая  - неотложность 2 

 - зелёная  - неотложность 3 

 - чёрная    - мёртвый 
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 Выпускная работа также показывает разницу в первой помощи у детей - метод 

называется „ДЖАМП СТАРТ". 

 Практическая часть содержит анкету, где показано 27 пострадавших и 

текстовое описание ситуации. Задачей респондента было определить приоритет 

травмы у пострадавшего. 

 Эта анкета была в электронной, а также печатной форме для нужд школьного 

соревнования. 

 Предположение выпускной работы, что результаты анализа работы зтих групп 

будут похожи без очевидных статистических отклонений потвердилось. 

Разница зтих групп была единственно 2  %. Лучше были профессионали. 
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Seznam použitých zkratek: 

EKG - Elektrokardiograf 

GCS - Glasgow Coma Scale 

HN - Hromadné nebezpečí 

HZS - Hasičský záchranný sbor 

IZS - Integrovaný záchranný systém 

KZOS - Krajské zdravotní operační středisko 

LZS - Letecká záchranná služba 

MU - Mimořádná událost 

RLP - Rychlá lékařská pomoc 

RV - Rendez Vous (víceúrovňový setkávací systém výjezdových skupin ZZS) 

RZP - Rychlá zdravotnická pomoc 

ZZS - Zdravotnická záchranná služba 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Vyhláška 240/2012Sb. - zákon o zdravotnické záchranné službě 

 Paragrafy vyhlášky 240/2012Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné 

službě přímo související s činností, koordinací, vyhledáváním postižených osob a jejich 

tříděním, zajištěním PNP, přepravou postižených osob do zdravotnických zařízení a 

zpracováním zprávy o činnosti zdrav. složky v místě MU s hromadným postižením osob: 

- Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením          

 osob - § 6 

 (1) Vedoucí výjezdové skupiny, která přijede na místo mimořádné události s 

hromadným postižením osob jako první, upřesní zdravotnickému operačnímu středisku 

způsob dosažení místa mimořádné události dalšími výjezdovými skupinami a zajistí 

orientační zdravotnický průzkum místa mimořádné události za účelem provedení 

odhadu počtu osob postižených na zdraví (dále jen "postižená osoba") a zemřelých a 

určení možných rizik a míry nebezpečí pro členy výjezdových skupin. Na základě 

průzkumu provedeného podle věty první vedoucí výjezdové skupiny stanoví předběžný 

požadavek na vyslání dalších výjezdových skupin a prostředků poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby a případně i na vyžádání spolupráce a pomoci dalších 

poskytovatelů zdravotních služeb a ostatních složek integrovaného záchranného 

systému a předá jej neprodleně zdravotnickému operačnímu středisku. 

 (2) Činnost zdravotnické složky v místě mimořárné události s hromadným postižením 

osob je organizována v rámci  

 a) třídících skupin 

 b) skupiny nemocniční neodkladné péče 

 c) skupiny odsunu postižených osob 

 



 
 (3) Činnost skupin uvedených v odstavci 2 řídí jejich vedoucí.Třídící skupiny a skupina 

přednemocniční neodkladné péče mají společného vedoucího, kterým je lékař. 

- Koordinace a úkoly zdravotních složek - § 7 

  (1) Činnost zdravotnické složky koordinuje vedoucí zdravotnické složky, 

který: 

 a) určuje osoby začleněné do zdravotnické složky k plnění úkolů ve skupinách 

podle       § 6 odst. 2, 

 b) určuje vedoucí skupin, 

 c) stanovuje úkoly skupinám, 

 d) v případě potřeby navrhuje veliteli zásahu, případně sám stanovuje v rámci 

organizace členění místa mimořádné události s hromadným postižením osob místo 

1. nástupu zdravotnické složky, které je místem soustředění výjezdových 

skupin a ostatních osob začleněných do zdravotnické složky a léčivých 

přípravků, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení pro činnost 

zdravotnické složky    (dále jen "zdravotnický materiál"), 

2. pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, které se člení na 

stanoviště skupin podle § 6 odst. 2, 

  3. pro umístění a identifikaci zemřelých, 

  4. pro odpočinek osob začleněných do zdravotnické složky. 

  (2) Pokud je pro zajištění činnosti zdravotnické složky nezbytné doplnit její 

vybavení zdravotnickým materiálem, vedoucí zdravotnické složky si vyžádá potřebný 

zdravotnický materiál a jeho dopravu do místa mimořádné události s hromadným 

postižením osob prostřednictvím zdravotnického operačního střediska. 

- Vyhledávání a třídění postižených osob v místě mimořádné události - § 8 

 



 
 (1) Třídící skupiny vyhledávají postižené osoby v místě mimořádné události s 

hromadným postižením osob a provádějí jejich třídění. 

 (2) K třídění postižených osob se v případě, kdy je významný nepoměr mezi počty 

postižených osob a zasahujících zdravotnických pracovníků. Při třídění postižených osob 

se k jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní diagnózy jejich zdravotního stavu 

používá identifikační a třídící karta. 

 (3) Třídění postižených osob spočívá ve stanovení pořadí pro poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče jednotlivým postiženým osobám a jejich odsunu na 

stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné péče. 

 (4) Postižené osoby označené identifikační a třídící kartou jsou shromážděny na 

stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče. 

- Přetřídění a odsun postižených osob do zdrav. zařízení - § 9 

 (1) Skupina přednemocniční neodkladné péče zajišťuje na svém stanovišti poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám. 

 (2) Na stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče se vždy provádí přetřídění 

postižených osob, které zohledňuje vývoj jejich zdravotního stavu a stanovuje se pořadí 

jejich odsunu do zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních služeb. Činnost 

skupiny přednemocniční neodkladné péče je organizována tak, aby byl na stanovišti 

skupiny zajištěn jednosměrný provoz. 

- Odsun postižených osob - § 10 

 (1) Skupina přednemocniční neodkladné péče zajišťuje na svém stanovišti poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám. 

 (2) Je-li to možné, navazuje stanoviště skupiny odsunu postižených osob na 

stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné péče. Činnost na stanovišti skupiny 

odsunu postižených osob je organizována tak, aby bylo umožněno nakládání 

 



 
postižených osob do více dopravních prostředků najednou a rovněž byl umožněn jejich 

současný odjezd. 

- Zpráva o činnosti zdravotnické složky - § 11 

 (1) Vedoucí zdravotnické složky zpracovává zprávu o činnosti zdravotnické složky  v  

místě mimořádné události s hromadným postižením osob. 

 (2) Zpráva o činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným 

postižením osob obsahuje zejména 

 a) údaje o času zahájení a ukončení činnosti zdravotnické složky, 

 b) hodnocení situace na místě mimořádné události s hromadným postižením 

osob v      době příjezdu první výjezdové skupiny, 

 c) popis nasazení dalších výjezdových skupin,  

 d) přehled o počtu postižených osob, s uvedením typů postižení zdraví, 

předaných do      péče poskytovatelům zdravotních služeb a seznam těchto 

poskytovatelů, 

 e) přehled o počtu a o prostředcích, které poskytli poskytovatelé zdravotních 

služeb a složky integrovaného záchranného systému pro zajištění přednemocniční 

neodkladné péče na místě mimořádné události s hromadným postižením osob, 

 f) údaje o poskytnutí osobní a věcné pomoci, 

 g) popis všech okolností, které měly vliv na činnost zdravotnické složky. 

 (3) Zprávu o činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným 

postižením osob odevzdá vedoucí zdravotnické složky zdravotnickému operačnímu 

středisku nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení činnosti zdravotnické složky v místě 

mimořádné události s hromadným postižením osob. 

 

 



 
Příloha č. 2 

     Identifikační a třídící karta 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č. 7 Vzor identifikační a třídící karty             [ZZS KHK]    

 

 

 

 

 

 

 



 
Příloha č. 3  

Ošetřující lékař v sektoru doplní: 

 

 

                                 Obr. č.8 Třídící karta - doplnění                         [ZZS KHK] 

 

 

 

 

 

 
 



 
Příloha č. 4 

Internetový dotazník 

Jednoduchost použití metody START 

 Metoda START je zkratkou pro Snadné Třídění a Rychlou Terapii. Metodu používají 

záchranné složky k tomu, aby na místě mimořádné události, kde je více zraněných dali 

co nejvíce lidem šanci na přežití. Pro označení závažnosti stavu se používají semaforové 

barvy. Červená označuje prioritu nejvyšší, žlutá střední. Zelená barva jsou všichni 

chodící účastníci. Lidem, kteří nereagují na nic a nedýchají ani po záklonu hlavy 

automaticky dáváme černou barvu, čímž je označujeme za mrtvé. 

 Na následujících obrázcích vidíte vaše zraněné a vaší úkolem je podle jednoduché 

instrukce roztřídit, tak, aby jste dali šanci na přežití co největšímu počtu zraněných. 

V případě dětí se po záklonu hlavy ještě pětkrát do dítěte dýchne, pokud ani po těchto 

vdeších nezačne dýchat, označujeme černou barvou. 

 Výsledky slouží absolventské práci, která se snaží dokázat jednoduchost metody i u 

lidí, kteří nejsou zdravotnici a setkali se s ní poprvé.  

Vyplnění dotazníku zabere 10 – 15 minut, děkuji za váš čas. 

Pavel Sachr. 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

  



 
Příloha č. 5 

Hodnocení vědomí dle GCS 

Otevření očí Dospělí a větší děti Malé děti 
1 neotvírá neotvírá 
2 na bolest na bolest 
3 na oslovení na oslovení 
4 spontánně spontánně 

Hlasový projev   
1 žádný žádný 
2 nesrozumitelné zvuky na podnět sténá 
3 jednotlivá slova na algický podnět křičí 

nebo pláče 
4 neadekvátní slovní projev spontánně křičí, pláče, 

neodpovídající reakce 
5 adekvátní slovní projev brouká si, žvatlá, 

sleduje okolí, otáčí se 
za zvukem 

Motorická odpověď   
1 žádná žádná 
2 na algický podnět 

nespecifická extenze 
na algický podnět 

nespecifická extenze 
3 na algický podnět 

nespecifická flexe 
na algický podnět 
nespecifická flexe 

4 na algický podnět úniková 
reakce 

na algický podnět 
úniková reakce 

5 na algický podnět cílená 
obranná reakce 

na algický podnět 
cílená obranná reakce 

6 na výzvu adekvátní 
motorická reakce 

normální spontánní 
pohyblivost 

Vyhodnocení   
nad 13 žádná nebo lehká porucha  
9 - 12 středně závažná porucha  
do 8 závažná porucha  

 

                  [ERTLOVÁ, 2004] 
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