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Úvod

Téma absolventské práce jsem si vybral na podkladě absolvování dvou cvičení 

s velkým množstvím raněných pořádaných v letech 2011 a 2010 v Pardubickém kraji.  

Jednalo se o cvičení z roku 2011 „Střet vlaků v Krasíkovském tunelu“, kde probíhalo 

třídění raněných několika složkami integrovaného záchranného systému a  simulovaná 

hromadná dopravní  nehoda z  roku 2010,  kde hlavní  roli  třídění  raněných provedla 

zdravotnická  záchranná  služba  Pardubického  kraje  –  výjezdové  stanoviště  Ústí  nad 

Orlicí. 

Z  absolvování  těchto  cvičení  vzešlo  mnoho  poznatků  o  schopnostech 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému raněné třídit, určovat pořadí 

odsunu a navzájem si raněné adekvátně předávat. 

V průběhu těchto cvičení jsem zaznamenal velké rozdíly v metodikách třídění 

raněných jednotlivými složkami i  ve znalostech metodik třídění osobami, které mají 

toto třídění provádět.

Problematika třídění raněných při mimořádných událostech a schopnost použít 

vhodnou  metodu  třídění  či  určení  osoby,  která  je  toto  třídění  schopna  adekvátně 

provést v krátkém časovém intervalu mě velice zaujala. Tato skutečnost byla námětem 

k mému záměru porovnat metodiky třídění, jejich vhodnost použití v terénu a pro jaké 

situace a složky je konkrétní metoda vhodná.

Je velice nutné si uvědomit, že metoda třídění a schopnost osoby, která toto 

třídění provádí je rozhodující pro možnost adekvátního přežití co největšího množství 

raněných i za cenu neošetření 100 % raněných. V neposlední řadě minimální znalosti  

o třídění raněných musí mít i poslední člen integrovaného záchranného systému, tak 

aby bylo možno odsunout raněné podle stanoveného pořadí.

Poznatky do mé absolventské práce budou čerpány ze zkušeností, které jsem 

získal při cvičení integrovaného záchranného systému, cvičení Armády České republiky, 

z odborné literatury, internetových odkazů a cílenou konzultací se zdravotníky a lidmi 

zabývajícími  se  problematikou  třídění  raněných  ve  složkách  IZS  a  mezinárodních 

organizacích.
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1 Cíl absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

• Popsat možnosti a druhy třídění raněných při mimořádných událostech.

1.2 Dílčí cíle

• Zjistit vhodnost jednotlivých druhů třídění pro konkrétní použití.

• Zmapovat  zkušenosti  a  znalosti  o  metodikách třídění  u  členů integrovaného 

záchranného systému.
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2 Teoretická část

2.1 Třídění raněných

Vychází  z  potřeby  poskytnout  pomoc  co  největšímu  počtu  raněných  při 

mimořádných událostech.

Na  místě  hromadného  neštěstí  se  nachází  velké  množství  osob  s  různým 

druhem poranění  a zvládnutí  této situace klade vysoké nároky na zasahující  složky, 

zvláště pak na zdravotnický personál. Třídící metody vnáší do této psychicky náročné 

situace pravidla, která zabezpečí přežití velkého počtu raněných. 

Třídění raněných má význam převážně v okamžiku, kdy počty přímých účastníků 

nehody převyšují počet kvalifikovaných záchranářů. U nehod, které lze zvládnout  bez 

větších  problémů  s  dostupnými  prostředky  a  zdravotnickým  zabezpečením,  není 

vhodné používat třídění raněných.

Při použití vhodné metody třídění raněných se zdravotnický personál v prvních 

okamžicích  nemusí  starat  o  nezraněné  a  lehce  zraněné.  V  opačném  případě  by 

neúměrně vytížený záchranný řetězec neposkytl pomoc zraněným potřebujícím rychlé 

avšak dostupné jednoduché ošetření. Ze stejného důvodu není vhodné blokovat tento 

řetězec zraněnými, jejíchž prognóza na adekvátní přežití je nejistá. 

Znalost  třídících  mechanizmů  má  napomoci  zorientovat  se  mezi  velkým 

množství zraněných a adekvátně jim pomoci. [Neodkladná péče v poli,  2000]

2.2 Smysl třídění raněných

Třídění  raněných  je  jedna  z  nejnáročnějších  činností,  které  jsou 

v přednemocniční  péči  vyžadovány od zasahujících složek. Velmi důležitá je rychlost 

zahájení  třídění přímo v místě hromadného neštěstí.  Nemůže-li  toto třídění provést 

zdravotník z důvodu nepřístupnosti zraněných, či jiného nebezpečí na místě události,  

provede základní třídění pracovník hasičského záchranného sboru. Druh třídění, které 

je provedeno příslušníkem HZS lze pojmenovat také jako laické.  

Statisticky  se  na  místech  katastrof  velkého  rozsahu  nachází  20  %  těžce 

raněných, 40 % lehce raněných a 40 % nezraněných osob. Hlavním smyslem prvotního 

třídění  na  místě  události  je  zmonitorovat  rozsah  události,  množství  raněných  a  co 

nejrychleji  poskytnout  první  pomoc  a  následně  lékařskou  pomoc  těžce  raněným 
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osobám.  Mezi  život  zachraňující  úkony  na  místě  události  patří  jednoduché 

zprůchodnění  dýchacích  cest,  zástava  masivního  krvácení  a  základní  protišoková 

opatření. Tato pomoc se poskytuje okamžitě těm zraněným, pro které může být takto 

poskytnutá laická první pomoc prospěšná .  [Příručka pro krizové řízení v ČČK,  2000]

2.3 Záchranný řetězec

Záchranný řetězec je tvořen několika stupni, které na sebe navzájem navazují.  

Mezi  tyto  stupně  patří  laická  první  pomoc,  zdravotnická  první  pomoc,  lékařská 

přednemocniční péče a nemocniční péče. Na začátku každého řetězce je mimořádná 

událost,  při  které došlo k poškození zdraví  jednotlivce či  skupiny osob, a jejich stav 

vyžaduje  zdravotnickou  péči.  Řetězec  je  v  ideálním  případě  zakončen  návratem 

zraněné osoby do běžného života. 

Všechny články řetězce mezi  sebou spolupracují  a snaží  se udržet kontinuitu 

předávání  raněných  bez  znatelného  přerušení  péče  o  jeho  zdraví.  Nefunkčnost 

jakéhokoli článku znamená ohrožení života pacienta. 

V  případě  hromadných  neštěstí  se  do  záchranného  řetězce  začlení  několik 

dalších stupňů, které mají za úkol udržet logistiku ve funkčním stavu tak, aby přísun 

raněných nezablokoval odborná pracoviště (nemocniční příjmy). 

Další stupně, které lze operativně začlenit do záchranného řetězce mohou být 

shromaždiště raněných,  provizorní obvaziště (ošetřovny),  polní nemocnice.  V tomto 

okamžiku je možno u některých pacientů pobyt na některém z článků záchranného 

řetězce  protáhnout  na  dobu  nezbytně  nutnou  k  ošetření  přednostních  stavů  – 

k tomuto účelu slouží třídění raněných při mimořádných událostech.

[Příručka pro krizové řízení v ČČK,  2000]

2.4 Činnost složek IZS na místě mimořádné události

Velmi důležitou roli má na místě události první posádka zdravotnické záchranné 

služby. Posádka provede odhad rozsahu události, který je nepostradatelný pro další 

řízení  a  informuje  o  tomto  stavu  operační  středisko.  Dále  posádka  zhodnotí  rizika 

zásahu bez asistence HZS. Dle vyhodnocení zahájí třídění raněných nebo vyčká příjezdu 

jednotek HZS.
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Po příjezdu jednotek HZS vedoucí lékař konzultuje situaci s velitelem zásahu, 

odhadnou rozsah události a aktivují  příslušný stupeň traumatologického plánu. Dále 

vyčlení  pracovníka pro třídění raněných. Za situace, kdy je pohyb po místě události 

bezpečný  pro  zdravotníky,  je  pověřen  tříděním  raněných  lékař  či  pracovník  ZZS. 

V opačném případě je tříděním raněných pověřen pracovník HZS, který provede třídění 

metodikou START. 

Vedoucí lékař se dohodne s velitelem zásahu, kde bude umístěno shromaždiště 

raněných a kde se provede léčebné a odsunové třídění. Na shromaždišti je současně 

poskytována zdravotnická a psychologická pomoc.  [Katalog typových činností,  2008]

2.4.1 Shromaždiště raněných

Zřizuje  se  u  všech  událostí   s  vyšším počtem raněných.  Hlavním významem 

shromaždiště  je  přehled  o  počtu  zraněných,  zařazených  do  jednotlivých  priorit, 

dostupnost  zdravotnického  materiálu,  transportní  techniky.  Shromaždiště  zásadním 

způsobem usnadňuje přísun, ošetření i odsun raněných. 

Pro shromaždiště raněných je nutné vybrat vhodné, bezpečné a dostupné místo 

jak pro transport raněných z místa události, tak i dostupnost pro vozidla záchranných 

složek  odvážející  raněné  do zdravotnických  zařízení  poskytujících  urgentní  péči.  Na 

shromaždiště jsou přinášeni pacienti a jsou umisťováni do několika sektorů určených 

pro jednotlivé priority. Pokud je to technicky možné, je za nepříznivých povětrnostních 

podmínek shromaždiště kryté.  Možné uspořádání shromaždiště raněných dle nákresu 

(příloha č.1).  [Katalog typových činností,  2008]

2.4.2 Prostředky pro odsun raněných

Pro odsun raněných z místa mimořádné události lze využít několika dopravních 

prostředků. Mezi základní prostředky patří vozidla ZZS , které lze rozdělit do několika 

kategorií:

• třída  A1  nebo  A2   tyto  sanitky  bývají  klasifikovány  obvykle  jako  doprava 

raněných, nemocných a rodiček

• třídu B sanitek provozují  zdravotnické záchranné služby a slouží především k 

akutním výjezdům. Dle posádek se rozdělují na RLP a RZP.
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• Třída C často označována jako mobilní jednotka intenzivní péče

Mezi  další  specifické  sanitní  vozidla  patří  osobní  automobily  RV  (Randez-vous),  a 

speciální  automobily pro hromadná neštěstí.  Žádný z  těchto dopravních prostředku 

není konstruován pro přepravu raněných. [cs.wikipedia.org, 3]

Další z prostředků pro odsun raněných je vrtulník. LZS v české republice používá  

různé druhy helikoptér určené převážně k přepravě 1 raněného na území ČR.

MEDEVAC (z anglického Medical Evacuation) je specifický odsunový prostředek 

sloužící  k  přepravě  raněných na  velké  vzdálenosti.  Program  MEDEVAC  reagoval  na 

potřeby  odsunu  vážně  zraněných  osob  z  území  zasažených  válečným  konfliktem. 

Důvodem využití této přepravy je potřeba náročného lékařského zákroku, který nelze 

provézt v bojových či polních podmínkách míst zasažených přírodní katastrofou. Pro 

přepravu  raněných je  v  České  republice  využíváno  dopravní  letadlo  A-319.  Jeho 

modulární konstrukce interiéru umožňuje přepravu pacientů na dvou lůžkách pro těžce 

raněné a až na čtyřech lůžkách pro lehce raněné. Důležitým kritériem pro naložení 

pacienta na palubu letounu je jeho stabilizovaný stav. [www.acr.army.cz, 4]

2.5 Traumatologický plán

Traumatologický  plán  (někdy  nazýván  též  traumatický  plán  či  trauma  plán) 

definuje  postupy  při  mimořádných  událostech.  Je  zde  popsáno  kolik  techniky, 

personálu,  transportních  a  dalších  prostředků  potřebuje  dané  zařízení  k  zvládnutí 

mimořádné události určitého rozsahu či počtu zasažených osob. Obsahuje též pokyny k 

aktivaci příslušného krizového řízení pro daném území a postupy, které se odlišují  od 

běžného (každodenního) provozu dané instituce.

2.5.1 Rozdělení mimořádné události dle vyhlášky  328/2001 Sb.

1. stupeň je vyhlašován v případě, že mimořádná událost zasáhla jednotlivé osoby či 

objekt nebo jeho část. Záchranné a likvidační práce zvládají základní složky IZS, které 

není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

2. stupeň  poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje nejvýše 

100  osob  a  více  jak  jeden  objekt  se  složitými  podmínkami  pro  zásah.  Záchranné 

a likvidační  práce  provádí  základní  i  ostatní  složky  z  kraje,  kde  mimořádná  událost 
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probíhá. Při společném zásahu je nutné koordinovat jednotlivé složky velitelem zásahu.

3. stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje více jak 

100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areálu podniku. Záchranné a likvidační práce  

provádí  základní  a  ostatní  složky  nebo se  využívají  síly  a  prostředky z  jiných krajů.  

V místě zásahu je nutná koordinace velitelem zásahu. Místo zásahu je nutné rozdělit na 

sektory a úseky.

2.5.2 Stupně traumatologického plánu

V rámci přípravy na mimořádné události každé zdravotnické zařízení zpracovává 

postupy svolávání a aktivace sil  a prostředků, které se budou podílet na efektivním 

řešení dané situace.  Každá ze složek IZS má svůj daný traumatologický plán a z tohoto 

důvodu se jednotlivé traumatologické plány od sebe odlišují.  

Tab. č.1: Příklad vyhlašování jednotlivých stupňů traumatologického plánu:

   [pkr.kr-ustecky.cz, 5; www.fnbrno.cz, 6 ]

ZZS (dle vyhlášky) FN Brno ZZS Ústeckého kraje

1. stupeň do 10 osob 10 – 20 osob
1 těžce raněný nebo 

10 lehce raněných

2. stupeň 10 – 100 osob 20 – 50 osob
okolo 10 raněných  a 

min. 1 těžce

3. stupeň 100 – 1000 osob nad 50 osob od 10 do 50 osob

4. stupeň nad 1000 osob - nad 50 osob

2.6 Označení zraněných na místě události

Každý zraněný na místě události by měl  být označen odpovídající prioritou při 

třídění  raněných.  Označení  musí  být  viditelné,  lehce  rozeznatelné  a  pokud  možno 

nezaměnitelné. K tomuto účelu lze zvolit některou ze základních metod.

2.6.1 Třídicí priorita

Priorita  vyjadřuje  upřednostnění  zraněných  osob  v  pořadí  ošetření  či 

transportu.   Definuje  se  číselným  či  barevným  označením  zraněné  osoby.  Osoba 
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s přidělenou vyšší prioritou je odborně ošetřena či transportována k zdravotnickému 

ošetření  dříve  než  osoba  s  nižší  prioritou.  Přidělená  priorita  může  být  různá  pro 

ošetření na místě události, pro transport a pro definitivní ošetření ve zdravotnickém 

zařízení. [www.pmfhk.cz, 2]

2.6.2 Druhy označovacích metod

Číselné vyjádření priority –  nejjednodušší metoda s nejmenšími náklady na označení 

dané priority,  které se používá převážně při třídění nezdravotnickým personálem za 

pomoci metody START. Číslo přidělené priority je napsáno nesmazatelným fixem na 

viditelné  místo  (čelo  raněného,  hřbet  ruky).  Značení  touto  metodou  má  své 

opodstatnění pouze při prvotním třídění metodou START.

Barevné  pásky  –  každému  raněnému  je  přidělena  priorita  a  připevněn  pásek 

odpovídající barvy pro danou prioritu na zápěstí. Nevýhodou této metody značení  je 

dostupnost  pásek  v  prvotních  okamžicích.  Značení  barevnými  páskami  má  své 

opodstatnění pouze při prvotním třídění metodou START.

Identifikační  a  třídící  karty  –  patří  od  konce  druhé  světové  války  k  základní 

dokumentaci  na  místě  události.  Zraněný  je  viditelně  označen  třídící  kartou 

s odpovídající  prioritou,  která  je  připevněna  na  krk  nebo  končetinu  zraněného. 

V současné době patří  třídící  karty k základnímu vybavení vozidel  záchranné služby. 

Nevýhodou je různorodost používaných karet i rozdílný způsob vyplnění. 

2.6.3 Druhy třídících karet

V  současné  době  zdravotnické  záchranné  služby  na  území  České  republiky 

používají k třídění a identifikaci raněných několika druhů karet. Dle vzhledu a složitosti  

použití je lze rozdělit do tří skupin.

1)  Jednoduché  třídící  karty patří  mezi  nejpoužívanější  typ  karet.  Zásadní  výhodou 

použití  této  karty  je  snadná  vyplnitelnost  a  rychlost  použití.  Na  třídící  kartě  jsou 

předepsané  základní  údaje  identifikující  zraněného,  vyznačení  priority  ošetření 
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a případně odsunu, označení místa poranění na nákresu postavy, řádky pro medikaci, 

základní  diagnózu,  hodnoty  základních fyziologických funkcí  a  dle  typu karty  i  další  

údaje. K nevýhodám patří nemožnost změny priority bez vyplnění nové karty, omezené 

rozeznání priority na delší vzdálenost a omezený prostor na další poznámky.

2) Skládané třídící karty jsou hojně používány ve Velké Británii, USA a dalších zemích. 

Velkou  výhodou  oproti  jednoduchým  kartám  je  podstatně  lepší  viditelnost  priority 

i z dálky.  Dalšími  výhodami  skládané  karty  je  možnost  zachycení  stavu  pacienta  v 

průběhu času a možnost doplnění dalších potřebných informací. Hlavní nevýhodou je 

vyšší náročnost na vyplnění a čas, který je zapotřebí k napsání potřebných údajů do 

této karety. V současné době tyto karty používá záchranná služba Pardubického kraje, 

která je  převzala  a  přeložila  z  vojenské verze  třídící  karty  používané v  rámci  kurzů 

BATLS  (Battlefield  Advanced  Trauma Life  Support  –  volně přeloženo,  jako  podpora 

životních funkcí na bojišti). [www.pmfhk.cz, 2]

3)  Multikaretní  třídící  systém  byl  používán  především pro prvotní  třídění  na místě 

události.  V současné době je nahrazován barevnými páskami. Tento systém využívá 

konkrétní typ karty pro každý typ priority. Největší výhodou je snadné použití  i pro 

nezdravotnický personál a dobrá viditelnost priority z dálky. Nevýhodou je nemožnost 

sledování  stavu  pacienta  v  čase  a  problematická  změna  priority  během 

přednemocniční neodkladné péče. 

Specifickou třídící  a identifikační  kartou je  karta pro lékařské třídění,  jejíž podobu 

představil  a  uvedl  do  praktického  života  MUDr.  Pavel  Urbánek  (lékař  ZZS  JmK, 

předseda sekce medicíny katastrof Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof 

České lékařské společnosti  Jana Evangelisty Purkyně).  Karta je  primárně určena pro 

lékařské třídění.  Její  zásadní  nevýhodou  je  špatná  viditelnost  priority.  Mezi  výhody 

patří určení priority nejen pro ošetření, ale také pro odsun raněného k nemocničnímu 

ošetření. Karta je vyrobena z popisovatelné umělé hmoty ve tvaru kapsy, do které jsou 

vloženy další karty, popisující vývoj stavu pacienta v čase, samolepky s identifikačním 

číslem a znaky vyjadřující kontaminaci zraněného.

[www.med.muni.cz, 1]
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V současné době je snaha o sjednocení a používaní jednotných třídících karet v rámci 

České republiky. Hasičský záchranný sbor ve svých typových listech prosazuje používání 

karty  pro lékařské třídění,  která však  není  vhodná pro rychlé  a  jednoduché třídění 

přímo na místě události a nevychází z metodiky START.  

2.7 Mimořádná událost

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka 

nebo přírodními vlivy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

vyžadující  provedení záchranných a likvidačních prací. 

Každá osoba si však pod tímto pojmem představuje různé události a z tohoto 

důvodu  se  mimořádné  události  rozdělují  na  několik  dalších  druhů,  které  souhrnně 

nazýváme Hromadná neštěstí.  [Katalog typových činností,  2008]

2.7.1 Hromadné neštěstí

Hromadné neštěstí je mimořádná událost,  při které došlo ke zranění většího 

počtu osob. Tento druh události vyžaduje použití  postupů, mezi které patří aktivace 

traumatologického plánu a zahájení třídění raněných.  Traumatologický plán obsahuje 

postupy a návaznosti přednemocniční péče na péči nemocniční. Traumatologické plány 

jsou zpracovány v několika stupních od lokálních (školy,  zdravotnická zařízení),  přes 

krajské traumatologické plány na úrovni krajů až po republikové traumatologické plány 

určené  pro zvládání hromadných neštěstí velkého rozsahu či katastrof.

Za  hromadné neštěstí  omezené  lze  považovat  událost,  při  které  je  zraněno 

od 5 do 10 osob.  Při  počtu menším než 5 zraněných hovoříme o nehodě.  U obou 

těchto případů nemusí být aktivován traumatologický plán. 

U rozsáhlého hromadného neštěstí je zraněno více jak 10 osob a zároveň počet 

zraněných  nepřesahuje  50.  U  těchto  událostí  je  nutná  aktivace  traumatologického 

plánu minimálně na úrovni druhého stupně. 

Katastrofou se nazývá mimořádná událost, při níž bylo zraněno nad 50 osob. 

Katastrofa je charakterizována nečekaným vznikem, velkým počtem osob mířících do 

i z  místa  události,  nedostatkem  času  na  rozhodování,  emocionálním  vypětím 

postižených  i  záchranářů,  nedostatkem  odborného  personálu,  vyprošťovacích 
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a transportních prostředků, zdravotnické techniky, léků a také rizikem vzniku epidemií. 

2.8 Rozdělení druhů třídících metod

V  současné  době  se  běžně  používá  několik  druhů  třídění  raněných.  Třídící 

metody si mohou být navzájem velice podobné a naopak zcela odlišné.  Všeobecně lze 

rozdělit třídící mechanismy na jednoduché a vhodné i pro poučené laiky, a metody 

složitější,  vhodné  pro  odbornou  veřejnost,  které  kladou  vysoké  nároky  na  znalosti 

z oboru medicíny. 

V jednotlivých fázích řešení  hromadného neštěstí  se používají  různé metody 

třídění. Základní třídění v místě nehody, třídění na shromaždišti raněných, třídění pro 

určení pořadí odsunu raněných, třídění na trauma centrech či chirurgiích. Lze také říci, 

že  každá  z  metod  vyžaduje  jiný  čas  k  určení  závažnosti  poranění  a  následné  péče 

o raněného.

K  třídění  raněných  se  používá  několik  metod  a  jejich  použití  záleží  vždy  na 

konkrétní  situaci,  okolnostech,  druhu  neštěstí  a  fázi,  ve  které  se  nachází  zraněná 

osoba. Základní rozdělení třídících metod záleží na fázi, ve které se nachází zraněný při 

hromadném neštěstí:

• Léčebné třídění, které je rychlé a stanovuje počáteční prioritu přímo na místě 

události,  kdy  počet  zraněných  převyšuje  kapacity  léčebného  a  odsunového 

řetězce.  Do této skupiny lze  zařadit  metodu START (snadné  třídění  a  rychlá 

terapie),  pro  přesun  raněných  z  místa  neštěstí  (snadné  třídění  a  rychlý 

transport)  využívající  hodnocení  fyziologických  funkcí  a  metoda  třídění 

P-systém (Priority) a T-system (Treatment) .  

• Odsunové  třídění,  navazuje  na  léčebné  třídění  a  podrobněji  monitoruje 

fyziologické funkce. Provedení tohoto třídění je časově náročnější a vyžaduje 

více znalostí i přístrojového vybavení než při poskytování základní první pomoci. 

Pro  odsunové  třídění  využíváme  číselného  vyjádření  počtu  dechů,  Glasgow 

coma scale a systolického krevního tlaku. Za předpokladu, že třídění provádí 

zkušený zdravotník či lékař lze k odsunovému třídění použít i metodu P-systém 

či  T-systém. Metodika START není pro tento účel zcela vhodná. 

[Neodkladná péče v poli,  2000] 
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Další dělení je dle použitého systému třídění:

• T-system  (Treatment)  -  používá  se především při  hromadných neštěstích a 

sleduje  přítomnost  konkrétního  poranění  nebo  skupiny,  do  které  se  dá 

poranění zařadit.

• P-systém (Priority) - není v České republice příliš rozšířen.  Metody třídění P a T 

jsou si navzájem velice podobné. U těchto metod se ke stanovení priorit využívá 

přítomnost konkrétního poranění. 

• START  třídění  -  sleduje  základní  fyziologické  funkce  a  dle  jejich  parametrů 

přiděluje prioritu. V současnosti se jedná o základní metodu třídění přímo na 

místě mimořádné události.  [Neodkladná péče v poli,  2000] 

2.8.1 Třídící metoda P-priority

Metoda je užívána především pro lékařské třídění obětí přímo v místě události z  

objektivních důvodů znalosti  funkcí  lidského těla a širších souvislostí  jejich významu 

pro přežití  raněného. Tuto metodu používají  osoby s  velkými zkušenostmi z oblasti 

urgentní  medicíny a traumatologie, které přiřadí  konkrétnímu poranění odpovídající 

prioritu. Systém slouží ke stanovení léčebných priorit a priorit odsunu raněných z místa 

události k dalšímu ošetření. Své uplatnění nachází většinou v lokalizovaných neštěstích 

do 10 raněných.

• Priorita 1 (P1) – neodložitelné stavy

osoby,  které  potřebují  život  zachraňující  resuscitaci  či  chirurgický  zásah 

neodkladně na místě

• Priorita 2 (P2) – odložitelné stavy na krátký okamžik

osoby, u kterých je krátké prodlení v poskytnutí okamžité péče akceptovatelné

• Priorita 3 (P3) – odložitelné stavy na delší dobu

osoby potřebující léčbu, u kterých je delší prodlení akceptovatelné

• Priorita 4 (P1 Hold) – zvláštní skupina P1

osoby,  které  potřebují  časově  náročnější  ošetření  neodkladně  na  místě 

události.  Z tohoto důvodu je jejich ošetření pozdrženo na dobu potřebnou k 

záchraně raněných s větší šancí na přežití. Použití této priority není zcela běžné 

a její užití má opodstatnění pouze v okamžiku kdy logistické a lékařské kapacity 
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nezvládají  přísun raněných. V tento okamžik je  doporučeno pro další  třídění 

použít metodu T.

• Dead – zemřelí

Prioritu P1-Hold přidělují  pouze lékaři  s  dostatečnými  klinickými  znalostmi  a 

pouze na místě události nebo na shromaždišti raněných. Použití této priority ztrácí své 

opodstatnění  při  lékařském  třídění  na  specializovaných  pracovištích  (chirurgie, 

urgentní příjmy a další oddělení dle traumatologických plánů) a raněnému je přiřazena 

odpovídající priorita 1 až 3 nebo zemřelí.  

Systém  P  většinou  pokrývá  prvotní  roztřídění  raněných  na  místě  události, 

v okamžiku  kdy  rozsah  události  umožňuje  zahájit  resuscitaci  a  rozsáhlejší  léčebné 

úkony, třídění raněných bude pokračovat již systémem T. Třídící systému P se v NATO 

téměř nepoužívá a je nahrazen systémem T , který slouží pro oba druhy mimořádných 

události  od nehody (do 10 raněných) tak i  pro  katastrofy (s  desítkami či  stovkami 

zraněných).  [Neodkladná péče v poli,  2000]  

2.8.2 Třídící metoda T-treatment

Metoda používaná při hromadných ztrátách, které překonávají svým rozsahem 

dostupnost  lékařských  kapacit.  Je  určena  převážně  pro  zdravotnický  nelékařský 

personál z oblasti urgentní medicíny. Cílem této metody třídění je poskytnutí účinné 

péče co největšímu počtu raněných.

I  v  tomto  případě,  obdobně  jako  u  třídění  metodikou  P  je  nutná  alespoň 

základní anatomická znalost lidského těla a poranění, která se mohou vyskytovat při 

hromadných nehodách v urgentní medicíně. 

• T1 priority (Cannot Wait) - Immediate Treatment (okamžitá léčba)

Na třídících kartách označována: „Immediate“, nebo červenou barvou.

Zranění  vyžadující  okamžitou,  život  zachraňující  léčbu.  Zvolené  postupy  by  

neměly být časově náročné a měly by se soustředit pouze na zraněné s velkou 

šancí na kvalitní přežití. 

• T2 priority (Can Wait) - Delayed Treatment (odložitelná léčba)

Na třídících kartách označována „Urgent“, nebo žlutou barvou.
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Zranění vyžadující rozsáhlé chirurgické výkony. Avšak tyto výkony lze odložit  

(podáním tekutin i.v.,  podáním antibiotik,  přiložením dlah),  aniž  by došlo k  

ohrožení života. 

• T3 priority (Must Wait) - Minimal Treatment (minimální léčba)

Na třídících kartách označována „Delayed“, nebo zelenou barvou.

Do  této  priority  jsou  zařazeni  všichni  chodící  a  osoby  s  relativně  malým  

poraněním, kterým mohou pomoci neškolené osoby nebo si mohou pomoci  

navzájem. 

• T4 priority (Will Die) - Expectant Treatment (podpůrná léčba, paliativní)

Na třídících kartách označována „Expectant“, nebo modrou barvou.

Zranění  se  závažnými  mnohačetnými  poraněními  vyžadující  rozsáhlou  

dlohotrvající  léčbu  nebo  s  malou  šancí  na  adekvátní  přežití.  Zraněným  je  

poskytována  podpůrná  léčba  odpovídající  momentálním  možnostem  

(analgezie). 

• Dead – zemřelí

Na třídících kartách označována „Dead“, nebo černou či bílou barvou.

Tento  systém  je  používán  jako  alternativa  k  systému  P.  Je  běžně  užíván 

členskými zeměmi NATO,  Mezinárodním Červeným křížem, civilními  ambulancemi a 

civilními havarijními plány (trauma plány). Prioritu T4 obdobně jako P1 hold u systému 

P přidělují pouze lékaři s dostatečnými klinickými znalostmi a pouze na místě události 

či na shromaždišti raněných. [Neodkladná péče v poli,  2000]  

2.8.2.1 Přehled poranění patřících do jednotlivých priorit dle systémů P

priorita P1  na třídících kartách označována červenou barvou

Airway: obstrukce v dýchacích cestách

Breathing: tenzní pneumothorax - pronikající poranění hrudníku - vlající hrudník,  

zhmoždění plic

Circulation: velké krvácení – vnitřní nebo vnější

rozsáhlé zhmoždění svalové tkáně

mnohočetné zlomeniny nebo mnohočetná poranění
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popáleniny zasahující 15-30% povrchu těla

priorita P2 na třídících kartách označována žlutou barvou

menší vnitřní nebo svalová poranění

cévní poranění, která nemají charakter P1

zhoršující se mozková poranění

popáleniny zasahující méně než 15% povrchu těla, dále

popáleniny zasahující tvář, víčka, ruce, perineum a klouby

dislokace velkých kloubů

priorita P3 na třídících kartách označována zelenou barvou

menší zlomeniny a dislokace

menší poranění měkkých tkání vyžadujících chirurgické řešení

poranění očí 

maxilofaciální poranění bez dýchacích obtíží

ostatní popáleniny 

priorita P1 hold na třídících kartách označována modrou barvou

otevřená poranění mozku

popáleniny na více než 30% povrchu těla

a další poranění se špatnou prognózou

Dead  na třídících kartách označován černým písmem na bílém podkladu nebo bílým 

písmem na černém podkladu

Pro psychiatrické a chodící  pacienty se  volí  většinou priorita  P3.  Vztah  mezi 

systémy P a T je zhruba následující. Priorita T1 je rovna P1, T2 je rovna P2, T3 je rovna  

P3, Dead = Dead a T4 je rovna P1 hold. [Neodkladná péče v poli,  2000]

2.8.3  Třídění metodou START

V  dnešní  době  je  nejpoužívanější  systém  třídění  metoda  START,  která  je 

uznávaným standardem při řešení mimořádných událostí s velkým počtem zraněných.

Třídění metodou START (Simple Triage And Rapid Treatment – Snadné Třídění 

A Rychlá Terapie) je  velmi  snadné. Tato metoda je  rovněž jedna z nejefektivnějších 

z důvodu své jednoduchosti a lze ji použít i v okamžiku, kdy zasahující posádky nemají 
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žádná přístrojová  vybavení.  Lze  konstatovat,  že  metodou START docílíme stanovení 

priorit pro ošetření i pro odsun. 

Základem  pro  třídění  metodou  START  je  vyhodnocení  základních  životních 

funkcí  -  dýchání,  krevního oběhu a vědomí.  Při  třídění  metodou START je raněným 

přiřazena priorita, která určí, v jakém pořadí se zraněný dostane k ošetření.  Přiřazení 

priority  a  označení  raněného  třídící  kartou  by  u  každého  zraněného  nemělo 

přesáhnout 1 minutu. Základní třídění metodou START může provádět záchranář, který 

dle základních životních funkcí určí barvu třídící karty. Raněného označí tak,  aby na 

viditelné ploše karty byla zřejmá barva priority (nebo její číselné označení). 

Velice  zásadní  výhodou  metody  START  je,  že  její  použití  není  po  krátkém 

zaškolení  a  zacvičení  složité   a   mohou této  metodiky  prvotního „laického“  třídění 

použít i nezdravotničtí pracovníci. Pro svoji jednoduchost a rychlost je hojně využívána 

pracovníky HZS. [Katalog typových činností,  2008] 

2.8.3.1  Základní rozdíly v použití metody START od metod P nebo T

Jedním ze základních rozdílů systému třídění START je absence skupiny T4  nebo 

P1 hold. Třídění systémem P a T vyžaduje určitou zkušenost pracovníka, který provádí 

třídění  raněných  a  má  znalosti  budoucího  vývoje  jednotlivých  poranění.  Metodika 

START je zaměřena na sledování a změnu fyziologických funkcí od předem určeného 

standardu  a  dle  příslušného  algoritmu  je  zraněnému  striktně  přiřazena  priorita. 

Příkladem  může  být  zatřídění  zraněného  s  popáleninami  na  70%  povrchu  těla  do 

skupiny P1, ačkoli v třídícím systému P či T by mu byla přidělena priorita T4 nebo P1  

Hold a zdravotničtí pracovníci by nadále poskytovali pouze paliativní péči. 

[Katalog typových činností,  2008; Neodkladná péče v poli,  2000] 

2.8.3.2 Popis stanovení priorit metodou START pro HZS

Určitým  vodítkem  pro  rozhodování  při  použití  metody  START  pro 

nezdravotnický personál jsou typové listy,  vydávané hasičským záchranným sborem, 

a v nich vytvořený přehled zranění pro přiřazení priorit mimo sledování fyziologických 

funkcí.
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• Priorita černá – zemřelí

Je  určena  pro  všechny  pacienty,  kteří  ani  po  zprůchodnění  dýchacích  cest 

nezačnou spontánně dýchat.

• Priorita červená – priorita 1 – okamžitá pomoc

Je  určena pro  všechny osoby,  které  potřebují  neodkladné  odborné  ošetření 

přímo  na  místě  zásahu.   Dále  osoby,  které  vyžadují  pokročilé  zabezpečení 

životních  funkcí  -  průchodnost  dýchacích  cest,  řízenou  plicní  ventilaci 

a oběhovou stabilizaci. Tito lidé jsou transportováni přednostně k lékařskému 

ošetření na shromaždiště raněných či obvaziště.

• Priorita žlutá – priorita 2 – odložitelná péče

Je určena pro všechny pacienty,  u nichž žádná životní  funkce neselhává,  ale 

nejsou  schopni  se  přemístit  svépomocí  na  určené  místo.  Jsou  to  zejména 

pacienti  se  zlomeninami  končetin  apod.  Jsou  transportováni  k  lékařskému 

ošetření a přetřídění okamžitě po odsunu všech pacientů s červenou prioritou.

• Priorita zelená – priorita 3 – minimální péče

Je  určena  pro  všechny  soběstačné  pacienty,  kteří  vyžadují  minimální  léčbu 

a u kterých je další odložení lékařské péče akceptovatelné. Jedná se o zraněné 

s relativně malými poraněními, kteří si mohou pomoci navzájem a také se mezi 

sebou kontrolovat.  [Katalog typových činností,  2008] 

Existuje  však  jistý  rozpor  ve  stanovení  priorit  dle  popisu  poranění  a  dle 

všeobecně uznávaného schématu třídění raněných dle fyziologických funkcí, ze kterého 

metodika START prvotně vychází. I z tohoto důvodu je lepší sledovat pouze fyziologické 

změny u zraněných namísto určování dle poranění.  

2.8.3.3 Postup třídění metodikou START pro odsun raněných u HZS

Tento postup se  zvolí  v  případě,  kdy přímo na místě  události  nemůže třídit 

pracovník ZZS nebo k tomu určený lékař.

Na určení priority každého raněného má pověřený pracovník HZS provádějící 

třídění raněných vyčleněn časový úsek 30 až 60 sekund.  V tomto časovém intervalu 

pověřený pracovník neošetřuje raněné. Má za úkol prohlédnout v co nejkratším čase 
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každého raněného a přidělit mu prioritu odsunu dle třídícího schématu, kterým jsou 

složky IZS vybaveny (příloha č.2). 

Nejdříve  třídící  pracovník  na  místě  události  co  nejhlasitěji  vyzve  všechny 

pacienty schopné chůze, aby odešli na předem určené místo. Na tomto shromaždišti  

budou po přetřídění  zbylých pacientů prohlédnuti  a  přidělí  se jim priorita  3 zelené 

barvy pro lehce raněné.  Na tomto místě se ranění kontrolují  navzájem a mohou si 

přidělit třídící kartu odpovídající  barvy. V případě jakékoli pochybnosti o zdravotním 

stavu raněné osoby se neprodleně informuje pracovník ZZS.

Následuje  systematická  prohlídka  prostoru  a  vyhodnocuje  stav  každého  ze 

zraněných, kteří zůstali v oblasti havárie a nemohli se sami dostavit na místo určené 

pro lehce raněné. 

Třídící pracovník u každého zraněného zkontroluje, zda dýchá: 

• pokud raněný nedýchá ani po uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy, je mu 

přiřazena priorita zemřelý černé barvy a nechává se na místě události bez další  

péče,

• pokud raněný dýchá, zjistí se dechová frekvence.

Zjištěná hodnota  se  porovná s  intervaly  dechové  frekvence,  které  jsou  uvedeny v 

schematu třídění raněných:

• dechová frekvence je v mezích intervalu – osoba provádějící třídění pokračuje 

dál dle vyhodnocovacího schématu,

• zraněný  dýchá  rychleji  či  pomaleji  =  jeho  dechová  frekvence  neodpovídá 

intervalu uvedeném ve schématu je mu přidělena priorita 1 červené barvy a je 

přednostně odsunut k zdravotnickému či lékařskému ošetření,

následuje kontrola krevního oběhu pomocí  palpace pulsu na zápěstí  nebo kontrola 

kapilárního plnění:

• tep není hmatný nebo kapilární plnění je delší než 2 sekundy přidělí se  priorita 

1 červené barvy a zraněný je  přednostně přesunut k zdravotnickému ošetření 

na shromaždiště raněných,

• tep  je  hmatný  či  kapilární  plnění  je  pod  2  sekundy,  pokračuje  se  dle 

vyhodnocovacího schématu,

následuje kontrola vědomí raněného:
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• zraněný je při vědomí, je mu přidělena priorita 2 žluté barvy a bude přesunut k 

zdravotnickému ošetření jako druhý v pořadí, ihned poté, co budou odsunuti 

všichni s červenou prioritou 1

• nereaguje-li na oslovení = není při vědomí, pak je přiřazena priorita 1 červené 

barvy a je přednostně odsunut k ošetření [Katalog typových činností,  2008] 

2.8.4 Třídění metodou JumpSTART

Specifickou  úpravou  třídící  metody  START  vznikl  systém  JumpSTART.  Této 

metody se využívá při  třídění dětí  do osmi let.  Systém vypracovala lékařka z oboru 

dětské urgentní medicíny Lou Roming a představila ho v roce 2002. Základem pro vznik  

jiného systému třídění pro děti je odlišnost fyziologických parametrů životních funkcí 

dospělých osob a malých dětí. [Katalog typových činností,  2008;] 

2.8.4.1 Odlišnosti třídění metodou JumpSTART

Při  třídění  raněných  dětí  je  nutné  si  uvědomit,  že  se  nejedná  o  dospělého 

pacienta, ale o dítě, které má odlišnou anatomickou stavbu i hodnoty fyziologických 

funkcí.  Proto  je  nutné  k  dětskému  pacientovi  přistupovat  jinak  než  k  dospělému 

a uvědomovat  si  tyto  zásadní  odlišnosti.   Porovnáním  metod  JumpSTART  a  START 

zjistíme  několik  závažných  rozdílů,  které  opodstatňují  důležitost  použití  rozdílného 

přístupu k dětským pacientům.

Dechová frekvence:  u dětí  frekvence dýchání  30/min i  více může být  v naprostém 

souladu s  fyziologickými  hodnotami  malých dětí.  Při  použití  metody JumpSTART se 

orientujeme  podle  věku  dítěte,  kdy  novorozenci  a  kojenci  mají  fyziologicky  počet 

dechů znatelně vyšší.

Reakce na oslovení: z důvodu věku také není u malých dětí určujícím kritériem pro 

hodnocení stavu vědomí. Příkladem může být dítě mladší jednoho roku, které nemůže 

být zařazeno do skupiny chodících z prostého důvodu, že dítě do jednoho roku  běžně 

nechodí.  Tomuto  dítěti  může  být  přiřazena  priorita  3  –  zelené  barvy,  ale  až  po 

lékařském vyšetření nebo při lékařském třídění. 

Dalším  problémem  je  rozpoznání  dětského  pacienta  do  osmi  let.  Proto  by 
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třídění pomocí metody JumpSTART nemělo sloužit primárně pro děti do osmi let, ale 

pro všechny pacienty, kteří se dají vzhledově považovat za děti do osmi let věku.

2.8.4.2 Postup při třídění metodou JumpSTART

I v tomto případě je všeobecný postup na místě mimořádné události zahájen 

dle třídící metody START pro dospělé osoby a až v případě třídění dětských pacientů se 

přechází  na systém JumpSTART (příloha č.  3).  Při  většině hromadných neštěstí  jsou 

zasaženy děti i dospělí, a proto se využívá kombinovaného algoritmu.

Při použití metody JumpSTART prvotně označíme pacienty, kteří mohou chodit 

a přidělíme jim prioritu 3 zelené barvy. Na shromaždiště odešleme také lehce raněné, 

nechodící děti a batolata, kde je prohlédne lékař a přidělí jim odpovídající prioritu. 

Dále prověříme u zbylých raněných přítomnost dýchání:

• dítě dýchá po uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy a předsunutí brady, je 

mu přiřazena priorita 1 červené barvy,

• dítě nedýchá ani  po uvolnění  dýchacích cest  záklonem hlavy  a  předsunutím 

brady zkontroluje přítomnost pulsu na velkých tepnách:

• při nepřítomnosti pulsace je označeno prioritou 4 černé barvy a nechává 

se na místě události bez další péče,

• při přítomnosti pulsace třídící pracovník provede pět umělých vdechů, 

které mohou být rozhodujícími pro obnovu dýchání:

• začal spontánně dýchat a je označen prioritou 1 červené barvy

• nezačal  spontánně  dýchat.  Třídící  pracovník  další  pokusy  o 

resuscitaci neprovádí a dítě je označeno prioritou 4 černé barvy,

• dítě  spontánně  dýchá,  pokračujeme  kontrolou  frekvence  dýchání   Zjištěná 

hodnota frekvence dýchání, je v intervalu od 15 do 45 dechů za minutu:

• dítě  dýchá rychleji  či  pomaleji  =  jeho dechová frekvence neodpovídá 

intervalu uvedeného ve schematu a je mu přidělena priorita 1 červené 

barvy a je přednostně odsunut k zdravotnickému či lékařskému ošetření

• dechová  frekvence  je  v  mezích  intervalu  –  osoba  provádějící  třídění 

pokračuje  dále  dle  vyhodnocovacího  schématu  kontrolou  vědomí 

systémem AVPU (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive)
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A - při vědomí (pláče, naříká, povídá, …) 

V - reaguje na oslovení

P - reaguje na bolest

U - nereaguje

• dítě které reaguje na AV a přiměřeně na P bude označeno prioritou 2 žluté 

barvy odkladné pomoci

• dítě  neadekvátně  reaguje  na  P  např.  při  polohování  nebo  je  bez  bolestivé 

reakce U je označeno prioritou 1 červené barvy okamžitého ošetření

[Katalog typových činností,  2008] 

2.8.5  Odsunové třídění

Omezený  čas  i  lidské  zdroje  mohou  při  hromadných  neštěstích  zabránit 

detailnějšímu zhodnocení stavu konkrétního zraněného. Z tohoto objektivního důvodu 

se  použije  algoritmus  k  určení  priority  odsunu  součtem  skóre  za  počet  dechů, 

systolického krevního tlaku a GCS. 

Tab. č.2: Hodnoty pro odsunové třídění:

[vlastní volně dle: Neodkladná péče v poli,  2000 ]

ukazatel zjištěné hodnoty skóre

Počet dechů

10 až 29 4
nad 29 3
6 až 9 2
1 až 5 1
0 0

Systolický krevní tlak

nad 90 4
76 až 89 3
50 až 75 2
pod 50 1
0 0

Glasgow Coma Scale

13 až 15 4
9 až 12 3
6 až 8 2
4 až 5 1
3 0
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• P1 (T1) pro celkové skore 1-10*

• P2 (T2) pro celkové skore 11

• P3 (T3) pro celkové skore 12

• P1 Hold (T4) pro celkové skore 1 – 3*

• Dead – zemřelý 0

*Překrytí  hodnoty  u  P1  (T1)  a  P1 hold  (T4)  umožňuje  umístit  zraněného do jedné 

i druhé skupiny, záleží na rozsahu mimořádné události. P1 se použije v plném rozsahu 

při dostatečné kapacitě odsunového řetězce.

[Neodkladná péče v poli,  2000] 

2.8.6  Ukončení činností ZZS na místě mimořádné události

Ukončení akce na místě  události nastane v čase odsunu posledního raněného 

do zdravotnického zařízení.  Celý zásah ukončuje vedoucí lékař zásahu  po konzultaci 

s velitelem  zásahu  HZS  a  ukončení  akce  ohlásí  operačnímu  středisku  zdravotnické 

záchranné služby. Ohledání pacientů, kteří byli  během zásahu označeni jako zemřelí 

má  na  starosti  policie  ČR  společně  s  přivolaným  soudním či  všeobecným  lékařem. 

Posádky ZZS se vrací  na základnu a snaží  se o co nejrychlejší  obnovu standardního 

chodu pracoviště  doplněním potřebného materiálu, kontrolou technických přístrojů 

a nabitím baterií či případnou výměnou za nabité.

2.9 Vyšetření základních životních funkcí při třídění raněných

Metoda  START,  ale  i  zdravotníci  pro  potřeby  třídění  využívají  sledování 

základních životních  funkcí. Mezi základní údaje, které se sledují je přítomnost dýchání  

a  jeho frekvence,  stav  vědomí,  tlak  a  puls.  Nezdravotnický  personál  využívající  pro 

třídění metodiku START je nutná alespoň základní znalost, jakým způsobem se  životní  

funkce měří a jaká jsou jejich fyziologická rozmezí.

Následující  popis  jednotlivých  druhů  fyziologických  funkcí  a  postup  jejich 

měření  je  zaměřen  pouze  na  třídění  raněných  v  neodkladné  péči  při  hromadných 

neštěstích a není zaměřen na detailní popis z hlediska odborné medicíny.
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2.9.1 Kontrola vědomí

Kontrola  vědomí  patří  mezi  základní  úkony,  které  by  v  jakékoli  situaci  měl 

provést bez zaváhání každý člen záchranného řetězce i laik. Existuje několik možností  

kontroly  stavu  vědomí  od jednoduchých  a  použitelných  i  nepoučenými  laiky  až  po 

vyhodnocení metodou GCS.

Do jednoduchých kontrol stavu vědomí patří prosté oslovení pacienta. Z reakce 

osoby  lze  odvodit  několik  důležitých  informací  pro  profesionálního  i  laického 

záchranáře. Mluvící pacient je při vědomí, když mluví, tak i dýchá a lze říci, že pokud 

dýchá a mluví, má akci srdeční. Z tohoto jednoduchého vyšetření, které lze provádět ve 

své podstatě neustále a průběžně, získává ošetřující či třídící pracovník velké množství 

informací, které již nemusí dále prověřovat např. zda pacient dýchá.  Tento jednoduchý 

test má samozřejmě některá úskalí v osobách, jejichž schopnosti vnímání mluveného 

slova jsou omezené. Jedná se o osoby s poruchami sluchu, zamyšlené osoby, spící, děti 

do  1  roku  a  další.  Vždy  je  možné  způsob  komunikace  přizpůsobit  dané  situaci  – 

pohlazení, zamávání na dítě, bolestivý podnět či další druhy neverbální komunikace. 

Složitější  metodika  kontroly  vědomí  odstraňuje  řadu  nevýhod  prostého 

oslovení,  avšak za cenu složitějšího algoritmu a náročnějšího použití, hlavně pro laiky.  

Jedná  se  o  hojně  rozšířený  Glasgow  coma  scale  (GCS),  který  sleduje  tři  reakce 

a přiřazuje jim odpovídající bodové ohodnocení. 

Glasgow coma scale se skládá ze tří samostatných testů. Bodová ohodnocení z 

každého testu se sečtou a výsledek vyjadřuje úroveň stavu vědomí. Maximální hodnota 

je 15 bodů, což znamená, že pacient je při plném vědomí. Nejmenší výsledek 3 body 

vyjadřuje stav pacienta v hlubokém komatu. 

• nad 13 bodů - žádná nebo lehká porucha vědomí

• 9 až 12bodů - středně závažná porucha vědomí

• do 8 bodů - závažná porucha vědomí

[Neodkladná péče v poli,  2000 ]
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Tab. č.2: Glasgow coma scale pro dospělé: [vlastní volně dle: www.wikiskripta.eu, 7]

činnost odpověď skóre

Otevření očí

spontální 4
na požádání 3
na bolestivý podnět 2
neotevírá 1

Slovní odpověď

orientovaná 5
zmatená 4
nepatřičná slova 3
neurčité zvuky 2
žádná 1

Motorická odpověď

vyhoví na požádání 6
lokalizuje bolest 5
bolestivému podnětu uhýbá 4
flekční křeče po bolestivém podnětu 3
extenční křeče na bolestivý podnět 2
žádná 1

Tab. č.3: Glasgow coma scale pro děti: [vlastní volně dle: www.wikiskripta.eu, 7]

činnost odpověď skóre

Otevření očí

spontánní 4
na požádání 3
na bolestivý podnět 2
neotevírá 1

Slovní odpověď

brouká si, žvatlá, sleduje okolí 5
spontánně křičí, pláče 4
na algický podnět křičí nebo pláče 3
na algický podnět sténá 2
žádná 1

Motorická odpověď

normální spontánní pohyblivost 6
lokalizuje bolest 5
bolestivému podnětu uhýbá 4
flekční křeče po bolestivém podnětu 3
extenční křeče na bolestivý podnět 2
žádná 1

28



2.9.2 Dechové frekvence a kontrola dýchání

Dýchání je jedna ze základních životních funkcí, mající za úkol okysličovat krev. 

Krevní elementy transportují  kyslík k buňkám. Hlavním dýchacím svalem je bránice, 

oddělující  dutinu  hrudní  od  břišní.  Frekvence  dýchání  se  přizpůsobuje  nárokům 

organismu na přísun kyslíku a vylučování oxidu uhličitého.

Hlavním třídícím mechanismem je, zda pacient dýchá, a jakou frekvencí. Tato 

skutečnost  vychází  z  jednoduchého poznatku,  kdy  organismus  reaguje  na  poranění 

vyšší  poptávkou po dodávkách kyslíku do buněk a rychlejšího vylučování odpadního 

oxidu uhličitého zvýšenou frekvencí dýchání. Dalšími faktory ovlivňujícími dýchání jsou 

věk, tělesná aktivita, stres, strach, nadmořská výška, léky.

Frekvence dýchání u dospělé osoby:

• klidové dýchání- 15 – 20 dechů/min.

• zrychlené dýchání- nad 25 dechů/min.

• zpomalené dýchání- pod 12 dechů/min.

Při třídění je nutné přihlédnout k věku zraněné osoby, nebo alespoň odhadu 

věku. Kojenci mají běžnou dýchací frekvenci okolo 40 nádechů za minutu a osmileté 

děti  dosahují  horní  hranice  klidového dýchání   dospělé  osoby zcela běžně.  Naopak 

podchlazené osoby mají frekvenci dýchání znatelně zpomalenou. Při třídění musí být 

tyto eventuality zahrnuty do rozhodování o výsledné prioritě.  

Kontrolu dýchání a frekvence lze provézt pohledem na zdvihající  se hrudník, 

poslechem před ústy a nosem zraněné osoby. Z důvodu rychlosti třídění se v prvním 

okamžiku doporučuje pouze kontrola pohledem a orientační zjištění dýchací frekvence. 

O  záměru  kontroly  dechu  a  frekvence  dýchání  pacienta  neinformujeme 

z důvodu možnosti ovládání dechu vůlí.

2.9.3 Kontrola akce srdeční a tepová frekvence 

Tep (puls) vzniká nárazem krevního proudu na stěnu tepny. Pro účely třídění 

raněných  zjišťujeme  přítomnost  pulsu  pohmatem  (palpací).  Druhým  ukazatelem  je 

tepová  frekvence,  která  však  není  pro  prvotní  třídění  stěžejní.  Jistým  ukazatelem 

používaným v metodice START je jednoduchá hmatatelnost tepu (jeho přítomnost) na 

periferních tepnách.
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Tepová frekvence  =  určitý počet tepů za jednu minutu

• dítě do 1 roku 110 až 160 tepů /min.

• dospělý člověk  60 až 80 tepů /min.

V neúplné tabulce tepových frekvencí byla vytvořena názorná ukázka rozdílu 

tepové frekvence u dospělé osoby a u dítěte do 1 roku. Z důvodu zásadní rozdílnosti se 

neklade  při  prvotním  třídění  důraz  na  přesné  zjištění  tepové  frekvence,  ale  na 

přítomnost pulsu = jeho hmatatelnost na periferních tepnách.

Kvalita pulsu pro účely třídění raněných  :

• nitkovitý - špatně hmatatelný, nedá se spočítat

• normální - dobře hmatatelný a počitatelný

• nehmatný 

Puls  lze  nahmatat  na  větších  tepnách  blízkých  povrchu  těla.  Při  třídění  se 

standardně měří přítomnost pulsace na vřetenní tepně (arteria radialis) u dětí, zápěstní 

tepně (arteria ulnaris) u dospělých. V běžné první pomoci je nejčastější  tepnou pro 

měření  pulsu  krkavice  (arteria  carotis),  u  třídění  raněných  se  nevyužívá  z  důvodu 

orientační kontroly krevního tlaku nikoli činnosti srdce.

2.9.4 Kapilární návrat

Je  jedním z  ukazatelů  využívaných  třídící  metodikou START.  Kapilární  návrat 

zkratkou označovaný jako CPT nebo CKN je časový údaj v sekundách za který se navrátí  

vytlačená krev zpět do kapilár. 

Měření provedeme prvotním vytěsněním krve z kapilár stisknutím nehtového 

lůžka  na  dobu 5  sekund a  následným uvolněním.  Čas  perfuze (zpětného prokrvení 

kapilárního  řečiště)  je  za  normálních  okolností  u  zdravé  osoby  pod  2  sekundy. 

V některých situacích se používá stisknutí kůže na čele raněného.

Při měření kapilárního návratu nutno počítat se znatelným vlivem okolní teploty 

či teploty končetin, která má zásadní vliv na rychlost CPT.

[ZADÁK, HAVEL, 2007]
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3 Praktická část

V praktické části mé absolventské práce jsem se zaměřil na zhodnocení a popis 

dvou cvičení složek IZS v Pardubickém kraji, na kterých jsem byl osobně přítomen.

3.1 Cvičení IZS „HAVÁRIE 2010“

3.1.1 Základní informace 

• 15 . - 16. května 2010

• dopravní nehoda byla naplánována na 15. 5.2010 od 10:00 hodin

• celkový počet účastníků cvičení cca 120

• plánovaný počet účastníků havárie 45 až 55 (figurantů) z řad široké veřejnosti + 

3 resuscitační loutky (dospělý, dítě a kojenec)

• plánovaný počet zraněných v prioritách P1–5 osob, P2–10 osob, P3– 30 až 40 

osob, zemřelých - 5 osob

• skutečný počet  účastníků havárie cca 76 + 2 resuscitační loutky (dítě a kojenec)

• skutečný  počet  zraněných  dle  přidělených  priorit  P1–5  osob,  P2–5  osob, 

P3-62 osob, zemřelých- 6 osob

• místo simulované události se nacházelo na letišti v Ústí nad Orlicí

• popis nehody: nehoda dvou autobusů a pěti osobních automobilů, v jednom 

z autobusů cestovaly děti z prvního stupně základní  školy, v druhém cestoval 

klub důchodců

3.1.2 Cíle cvičení 

• ověřit časové normy jednotlivých prvků krizového řízení  na všech úrovních a 

dojezdové časy zasahujících složek

• procvičit vyrozumění základních a ostatních (posilových) složek IZS

• procvičit  součinnost  zasahujících  jednotek  ve  ztížených  podmínkách 

hromadného neštěstí            

• procvičit součinnost nasazených sil a prostředků při provádění zabezpečovacích 

prací

• procvičit činnost při poskytování informací médiím a informování veřejnosti
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3.1.3 Příprava cvičení

Na  místo  události  byla  umístěna  havarovaná  vozidla  a  následně  přistaveny 

autobusy.  Většina  těžce  a  středně  těžce  raněných  byla  umístěna  do  osobních 

automobilů, které byly určeny k nácviku vyproštění HZS. 

V okamžiku zahájení cvičení se na místě nacházel již stan pro ZZS, kontejner pro 

řešení mimořádné události, stan pro shromáždění raněných s prioritou P3 a ošetřovna 

pro tento typ poranění.

Před  zahájením  cvičení  bylo  na  41  figurantech  namaskováno  poranění  dle 

dohody s vedením ZZS Pardubického kraje. Figuranti byli následně poučeni o příznacích 

daného  zranění  a  jak  se  mají  v  průběhu  zásahu  chovat.  Následovalo  rozmístěni 

zraněných na konkrétní místa do autobusů a osobních automobilů. Pro účely třídění 

měl  každý  z  poraněných účastníků nehody umístěnu popisovou kartu s  hodnotami 

fyziologických  funkcí  a  doplňkovými  informacemi  o  zranění.  Osoby,  které  neměly 

namaskovaná  zranění,  nebo  měly  drobná  poranění  typu  odřenin  tuto  kartičku 

neobdržely. Každý z účastníků byl instruován o vyhlášení nouzového stavu slovy „toto 

není cvičení“ pro případ poranění či  jiného problému, který mohl nastat v průběhu 

zásahu.

3.1.4 Vyčleněné síly a prostředky

ZZS  Pardubického  kraje  – 2  sanitní  vozy  určené  pro  přepravu  zraněných  z  místa 

havárie,  4  lékaři,  16  záchranářů/zdravotních  sester,  5  řidičů  +  2  ostré  posádky 

výjezdové skupiny Ústí nad Orlicí (RLP a RZP). Posádky byly tvořeny ze zaměstnanců 

územních středisek Ústí nad Orlicí, Žamberk, Vysoké Mýto, Lanškroun a Červená Voda.

HZS Pardubického kraje –  posádky územního odboru Ústí  nad Orlicí,  kontejner pro 

řešení  mimořádných  událostí  ze  základny  logistiky  Pardubice,  nafukovací  stan  pro 

ošetřovnu P1 a P2

LZS Olomouckého kraje 

SDH –  Ústí nad Orlicí – tzv. PO5 (výjezdové skupiny pro řešení MÚ)

PČR  – územní odbor Ústí nad Orlicí dopravní inspektorát – 2 příslušníci PČR

Městská policie  - Ústí nad Orlicí  - 2 příslušníci 

OS ČČK Ústí nad Orlicí  - 5 členů zdravotnického družstva
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3.1.5 Činnost složek IZS v místě události

časová osa:

• Po  ohlášení  hromadné  havárie  v  10:02  (s  odhadovaným  počtem  účastníků 

cca 70)  operační  pracovník   žádá  o  svolení  vedoucího  lékaře  s  aktivací 

traumatologického plánu. Po odsouhlasení a aktivaci traumatologického plánu 

jsou vyčleněni operátoři pro mimořádnou událost a pro běžný provoz

• 10:11 na místo nehody dojíždí  první  posádka RLP.  Lékař z  první  posádky  se 

stává zdravotnickým velitelem zásahu a určuje pracovníky primárního třídění

• 10:12 bylo zahájeno třídění metodou START

• 10:16 na místě události se nacházejí všechny složky IZS

• 10:27 odsunut první zraněný do nemocnice Ústí nad Orlicí

• 10:35 primárně vytříděni a vyproštěni všichni účastníci nehody

• 10:37 přistává na místě Letecká záchranná služba Olomouckého kraje

• 11:19 odsunut poslední zraněný do nemocnice Ústí nad Orlicí

Primární třídění

po dojezdu dalších posádek ZZS vyčleněno více primárních třídících pracovníků, kteří 

zasahují  přímo  na  místě  MÚ.  V  prvních  vteřinách  se  účastní  třídění  i  lékaři,  ale 

s vyproštěným  prvním  těžce  raněným  se  přesouvají  do  ošetřovny.  Primární  třídící 

pracovníci využívají  metodiku START a označují  barevnými kartami příslušné priority 

každého raněného. Všem zraněným přidělují prioritu  v rozsahu P1 až P3. U osob se 

zástavou  dýchání  je  na  ošetřovně  proveden  pokus  o  zprůchodnění  dýchacích  cest 

a teprve v případě nezdaru je konstatováno úmrtí.  Postupem času a ubývající potřebě 

primárního třídění se tito pracovníci přesouvají  do ošetřovny. Po krátkém instruování 

členů HZS velmi dobře fungoval prioritní tok raněných. 

Ošetřovna

Na místě události byly zřízeny 2 ošetřovny. Jedna pro ošetření raněných s prioritou P1 

a P2, která zároveň tvoří zázemí ZZS. Druhá ošetřovna slouží pro raněné s prioritou P3, 

na  které  fungují  pracovníci  ČČK.  Toto  rozdělení  bylo  vhodně  zvoleno  z  důvodu 

neodčerpávání  síly  ZZS,  která  se  mohla  plně  věnovat  skutečně  zraněným  osobám. 
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Fungoval zde také přesun raněných při zlepšení či zhoršení aktuálního stavu raněného.

V rámci ošetřovny pro P1 a P2 byl určen sekundární třídící pracovník (lékař), 

který  prováděl  přetřídění  v  rámci  ošetřovny.  Dalším  pracovníkem  byl  koordinátor 

ošetřovny a později také koordinátor odsunu zraněných. Na ošetřovně P1 a P2 mohlo 

být umístěno 8 zraněných. Z důvodu pozdního zřízení (určení) místa pro zemřelé, tyto 

osoby pobývaly na ošetřovně delší dobu než nezbytně nutnou.

ODSUN

Odsunová část  je zřízena až s požadavkem na odsun prvního  zraněného a současně je 

určen pracovník koordinující odsun raněných, který tuto funkci vykonává do odsunu 

posledního zraněného s prioritou P1 nebo P2. V rámci tohoto cvičení byla dohodnuta 

spolupráce pouze s nemocnicí v Ústí nad Orlicí. Pro transport byli vybráni pouze někteří 

zranění dle reálných možností Nemocnice v Ústí nad Orlicí. 

Nemocnice Ústí nad Orlicí

Aktivace  traumatologického  plánu  v  10:10.  Všichni  pracovníci  určení  k  řešení 

mimořádné události jsou na svých místech v 10:30. O aktivaci traumatologického plánu 

jsou informováni i pracovníci operačních sálů. Z důvodu, že se jedná pouze o cvičení,  

není  vedoucím  lékařem  požadováno  nahlášení  krevních  zásob  ani  zřizována  další 

návazná  pracoviště.  Příjezd  prvního  zraněného  byl  ohlášen  na  10:35.  ZZS  předává 

prvního  zraněného  lékaři  primárního  třídění  nemocnice  v  10:40.  Ten  rozhoduje 

o umístění  na ARO,  kde je převzat  k dalšímu ošetření.  Další  směrování  raněných je 

možné pouze na chirurgickou příjmovou ambulanci a to pouze prioritu P2.  Celkový 

příjem raněných k ošetření je 1 x P1 a 2 x P2 v průběhu 1 hodiny a podle volných lůžek. 

Ve  skutečnosti  (v  rámci  cvičení)  přijala  nemocnice  v  prvních  15  minutách 

2 raněné s prioritou P1. Dalšího pacienta s prioritou P1 je dle traumatologického plánu 

i reálných možností schopna přijmout cca po 1 hodině. 

Další nemocniční zařízení

Všeobecný  problém  všech  nemocničních  zařízení  je  v  nahlášení  nereálných 

(nadhodnocených) počtech pro příjem raněných dané priority.  Při reálné mimořádné 

události tyto nepřesné informace budou blokovat odsunové prostředky a nebudou mít 
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pozitivní  vliv  na adekvátní  zvládnutí  odsunu a ošetření v  co nejkratším čase pro co 

nejvíce zraněných.

Aktuální reálné kapacity zdravotnických zařízení

Tab č.4: Kapacity nemocnice v Pardubické kraji  pro příjem raněných dle priorit: 

  [vlastní volně dle interního materiálu ZZS Pardubického kraje]

P1 P2 P3

Krajská nemocnice Pardubice 2 2 10

Nemocnice Chrudim 1 2 4

Nemocnice Ústí nad Orlicí 1 2 20

Nemocnice Svitavy 1 1 15

Nemocnice Litomyšl 1 2 15

Tab č.5: Kapacity spádových FN pro příjem raněných z Pardubického kraje dle priorit::

  [vlastní volně dle interního materiálu ZZS Pardubického kraje]

P1 P2 P3

FN Hradec Králové  - TC 3 5 10

FN Olomouc - TC 4 6 15

FN Brno - TC 2 2 nespecifikováno

Reálné ošetření v rámci cvičení

Na  závěr  cvičení  se  u  jedné  z  figurantek  (v  rámci  cvičení  označena  prioritou  P3)  

zhoršuje zdravotní stav.  Figurantka ve věku 25 let bez předchozího upozornění (dle 

poučení  figurantů)  oznamuje  pocit  na  zvracení.  Tato  situace  je  vyhodnocena 

zdravotníkem z ošetřovny pro prioritu P3 jako nestandardní a je dotázána zda se jedná 

o  cvičení.  Po  zamítavé  odpovědi  jsou  figurantce  přeměřeny  základní  hodnoty 

fyziologických  funkcí.  Tlak:  90/50,  SpO2:  98  %,  TEP:  120.  Na  základě  naměřených 

hodnot  je  kontaktován  lékař,  který  přehodnocuje  stav  figurantky  a  neplánovaně  je 

odsouvána  s  ostrou  posádkou  „v  prioritě  2“  na  interní  oddělení  Orlickoústecké 

nemocnice.  Dle pozdějších informací se jedná o psychiatricky léčenou pacientku.
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3.2 Cvičení IZS - KRASÍKOVSKÝ TUNEL 2011

3.2.1 Základní informace 

• 14. února v časných ranních hodinách od 1.45 do 04.30 hodin

• celkový počet účastníku cvičení cca 150

• v  motorovém  osobním  vlaku  přepravováno  50  cestujících,  1  průvodčí 

a 1 strojvedoucí (figuranti)

• místo události: uvnitř dvojkolejného elektrifikovaného tunelu s délkou 1098 m 

mezi stanicemi Krasíkov a Tatenice

• popis nehody: motorový vlak jedoucí ze směru od železniční stanice Krasíkov se 

střetl s nákladním vlakem, který vykolejil cizím zaviněním těsně před příjezdem 

motorového vlaku uvnitř tunelu a dostal se tak částí soupravy na vedlejší kolej. 

Při nehodě došlo k usmrcení strojvedoucího a 5 cestujících, těžce bylo zraněno 

11 osob a 4 osoby lehce. Ostatní cestující utrpěli drobná poranění (odřeniny, 

pohmožděniny). Jeden z cestujících byl na invalidním vozíku. Při nehodě došlo 

k požáru vlaku v přední části motorové jednotky. 

3.2.2 Cíl cvičení 

Krasíkovský tunel je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím 

a lze u něj předpokládat složité podmínky pro zásah.  Taktické cvičení mělo prověřit  

dojezdové časy jednotek PO, nácvik činností jednotek PO, činnost pracovníků Správy 

železniční  dopravní  cesty  a  Českých  drah  v  místě  železniční  nehody  s  následným 

požárem  v  nočních  hodinách.  Cvičení  mělo  dále  prověřit  součinnost  jednotek  PO 

s dalšími  složkami  IZS,  stanovení  umístění  jednotlivých složek  a jejich techniky,  pro 

případné  reálné  události  v  daném  úseku  (portály  a  únikové  cesty),  prověření 

poplachového plánu objekt „Tunel Krasíkov“, ověření spojení přes radiové sítě, ověření 

možnosti sebe-záchrany zúčastněných figurantů v roli vlakové čety a cestujících, použití 

externí  přetlakové  ventilace  a  nezbytné  ověření  stavu  příjezdových  komunikací 

i únikové  cesty.  Na  místě  zasahovalo  celkem  5  jednotek  profesionálních  hasičů, 

9 jednotek  sboru  dobrovolných  hasičů,  1  jednotka  drážních  hasičů,  policie  ČR, 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického a Olomouckého kraje, Český červený kříž 

Ústí nad Orlicí a zaměstnanci dopravy.
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3.2.3 Popis činností složek IZS na místě události dle plánu

• po příjezdu první hasičské jednotky na místo události proveden průzkum místa 

železniční nehody a zhodnocení rozsahu události

• zásah veden HZS ze tří úseků: z krasíkovského portálu, z tatenického portálu a 

záchranné práce směrem od východu únikové cesty

• hasiči na místě prověřili  počet ohrožených osob, místo jejich výskytu, rozsah 

zranění  a  ohrožení,  ale  také  v  jaké  fázi  se  nachází  požár  (osoby  mají  různá 

zranění a současně je ohrožují zplodiny hoření)

• lokalizování zdroje požáru, jeho parametrů a cesty dalšího šíření

• hasičské jednotky rozděleny do skupin, každé přidělen úkol (zdolávání požáru, 

nebo záchrana zraněných osob). 

3.2.4 Problematika zásahu v tunelu a možná nebezpečí

• hasiči se od samého počátku zásahu pohybují v obtížných podmínkách, kde je 

ohrožuje obrovské teplo a zadýmení

• při vzniku požáru v tunelu jsou rozhodující dojezdové časy jednotek z důvodu 

rychlého šíření požáru

• asistence ZZS v tunelu z důvodu bezpečnosti není možná

• hasiči se nemohou s vozovou technikou dostat dovnitř tunelu

• ve vlaku může vypuknout panika cestujících, kteří se musí sami začít evakuovat

• problémy  mohou  vzniknout  i  při  spojení  vysílačkou,  kde  je  vysoká 

pravděpodobnost ztráty signálu

• problematická údržba příjezdových cest i problém s vandaly, kteří ničí  označení 

a zařízení v tunelu, které v případě požáru nemusí fungovat

• v případě krasíkovského tunelu se jedná o zásah pod elektrickou trakcí, která 

musí být zkratována, aby nedošlo ke zranění zasahujících složek

• problém může být v zásobování požární vodou

• komplikovaný bude transport raněných z tubusu tunelu k ZZS
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3.2.5 Doplňující informace 

Při zásahu v tunelu byly kladeny velké nároky na koordinaci zásahu a vhodné 

vybavení složek IZS speciálně HZS. Musela být zřízena přetlaková ventilace v závislosti 

na  postupu vyprošťování  osob.  Cvičení  se  účastnilo  50  namaskovaných  figurantů  a 

vyzkoušely se zde i únikové štoly i související požární bezpečnostní zařízení (nouzové 

osvětlení a přetlakové odvětrání únikové štoly).

3.2.6 Příprava cvičení

 Před zahájením cvičení byla na 21 figurantech namaskována poranění, která by 

účastníci  nehody  mohli  při  srážce  dvou  kolejových  vozidel  utrpět.  Fuguranti  byli  

následně  rozmístěni  na  konkrétní  místa  ve  vlakové  soupravě  od  nejzávažnějších 

poranění  v  přední  části  až  po  cestující  bez  namaskovaných  poranění  v  zadních 

vagonech. Cvičení mělo v první řadě prověřit schopnosti  zásahu hasičů ve ztížených 

podmínkách,  třídění,  vyprošťování  a  předávání  raněných  zdravotnické  záchranné 

službě. Pro účely třídění byli figuranti poučeni jak mají reagovat a jaké informace mají  

zasahujícím složkám předávat. Z důvodu plánovaného použití metody tříděním START 

neměli  figuranti  na  sobě  umístěny  doprovodné  informace  (tlak,  SpO2,  reakce 

zorniček,  ...),  které  se  standardně  vypisují  při  obdobných cvičeních na  karty,  podle 

kterých se orientuje zdravotnický personál.  

3.2.7 Činnost složek IZS v místě události

V  místě  události   bylo  po  příjezdu  ZZS  Pardubického  a  Olomouckého  kraje 

zřízeno shromaždiště  raněných u  Krasíkovského portálu.  Po  komunikaci  s  velitelem 

zásahu  byl  dohodnut  postup  prvotního  předtřídění  raněných  přímo  na  místě 

pracovníky  Hasičského  záchranného  sboru  z  důvodu  reálného  nebezpečí  ohrožení 

zplodinami   pro osoby bez dýchacích přístrojů  (zdravotníky).  Z  tohoto  důvodu bylo 

vyčleněno  několik  členů  PO  pro  třídění,  rychlé  ošetření  akutních  stavů  raněných 

a družstvo  pro  odsun  raněných  z  prostoru  tunelu.   V  rámci  tohoto  cvičení  nebyl 

aktivován  traumatologický  plán  na  úrovni  nemocnic  z  důvodu  specifikace  cvičení 

a prověření především složek zasahujících na místě mimořádné události.  

Zásah  jednotkami  PO byl  veden ze  strany  krasíkovského portálu  i  ze  strany 
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tatenického portálu a únikovou štolou z důvody nalezení co největšího počtu osob, 

které mohly využít únikových cest či opustit tunel jedním z portálů.  Zasahující jednotky 

také neměly detailní informace o přesném místě havárie uvnitř tunelu. 

Cestující z vlaku byli postupně transportováni či vyváděni dle možností členů PO 

a  předáváni  k  druhotnému  přetřídění  a  ošetření  na  improvizovaném  shromaždišti 

raněných.  Přísun  raněných  na  shromaždiště  byl  pozvolný  a  nebylo  nutné  zahájit 

druhotné  třídění  raněných.  Z  místa  shromaždiště  byli  ranění  odváženi  ihned  po 

základním ošetření ZZS do zdravotnických zařízení (v rámci cvičení na určené místo). Při 

havárii takovéhoto rozsahu by se zraněné osoby transportovaly do nemocnic Ústí nad 

Orlicí, Svitavy, FN Hradec Králové, FN Olomouc. 

3.2.8 Třídění raněných na místě události

Na místě události provedli členové HZS přetřídění raněných. Protože jednotky 

PO  nejsou  vybaveny  pomůckami  pro  třídění,  použily  třídící  karty  ZZS.   Členové 

zasahujících skupin, majících na starosti ošetření a transport nejdříve poskytli základní 

ošetření zraněným a následně se začali zabývat transportem raněných na shromaždiště 

a jejich předávání k ošetření ZZS.

Postřehy ze cvičení:

• nedostatečné  odvětrávání  tunelu  ztěžovalo  práci  jak  hasičům  likvidujícím 

následky havárie, tak i těm, kteří prováděli třídění raněných a jejich transport

• z důvodů selhávání vysílaček bylo hůře koordinováno vyprošťování a transport 

zraněných (někteří ranění nebyli přetříděni a vyproštěni – v rámci cvičení spíše 

z časových  důvodů,  když  byl  v  4:30  zahájen  běžný  provoz  na  trati  Praha 

- Olomouc)

• třídící  pracovníci  používali  k  označení  priority  dva  druhy  třídících  karet 

(olomoucký a pardubický)

• jednotky,  které  měly  na  starost  transport,  neměly  základní  znalosti 

o přidělených  prioritách  a  transportovaly  raněné  osoby  z  místa  hromadné 

havárie dle vlastního uvážení

• osob,  provádějících  transport  raněných  z  tunelu  na  shromaždiště  raněných, 

bylo velice málo  a nestíhaly  transportovat zraněné z tunelu
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• díky pozvolnému přísunu raněných na shromaždiště ZZS bez problému stačila 

ošetřit a odtransportovat každého raněného do nemocničního zařízení

• většina  figurantů  čekala   ve  vlaku  na  příchod  členů  HZS  a  zahájení  třídění, 

ošetření  a transport (v reálné situaci   někteří  nezranění i  zranění lidé opustí 

místo nehody)

• metoda  třídění  START  je  velice  jednoduchá  pro  zdravotníky  a  poučený 

nezdravotnický  personál  za  standardních  podmínek,  nikoli  však  pro  hasiče 

zasahující  v  dýchacích  přístrojích  a  v  zásahových  oblecích  na  místě  s  velmi 

špatným osvětlením

• v  tunelu  při  cvičení  byla  teplota  cca  5°C  a  mimo  tunelový  komplex  se 

pohybovala těsně okolo -2°C. Tato nízká teplota měla zásadní vliv na kapilární 

návrat u figurantů, který se pohyboval na hranici 3 s i více. Třídící pracovník HZS 

kapilární návrat z důvodu špatného osvětlení netestoval a byl prověřen až na 

shromaždišti raněných pro potřeby ZZS

• nízká  teplota  měla  vliv  na  výsledky  měření  SpO2
 a  pulsu  oxymetrem,  kde 

u některých figurantů hodnoty nebyly naměřeny

• vyplňování či ohýbání karet třídění dle priority je v těchto podmínkách velice 

náročné a nevhodné pro členy HZS

• žádný z figurantů s lehčím poraněním nedorazil na shromaždiště raněných 

• figuranti, kteří opustili tunel na příkaz členů HZS neprošli tříděním ani evidencí 

účastníků nehody 

3.2.9 Zraněné osoby a přidělené priority

Priorita  stanovená pracovníkem HZS – konkrétní  hodnotu přidělili  pracovníci 

HZS  dle  svého  uvážení  a  doporučené  metodiky  START.  Tato  hodnota  nebyla  nijak 

upravována  a  je  převzata  z  vyhodnocení  cvičení.   Priorita  dle  metodiky  START  je 

stanovena dle striktního dodržení metodiky START za standardních podmínek (v rámci 

cvičení by do této problematiky velice zasáhla nízká teplota okolí a z tohoto důvodu 

i pomalý kapilární návrat). Priorita dle lékařského třídění vyjadřovala názor přítomných 

lékařů a byla následně ještě konzultována s dalšími lékaři pracujícími u ZZS (názory na 

přidělenou prioritu dle zkušeností daného lékaře se od sebe odlišovaly).
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Ohořelé osoby – strojvedoucí a 4 cestující z přední části vlaku nacházející se v centru 

požáru. V prvních okamžicích u těchto raněných neproběhlo třídění - s odstupem času 

pracovník  HZS  přidělil  prioritu  pro  zemřelé  a  těla  byla  ponechána  na  místě  pro 

vyšetřovatele.

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 4 černá 

• priorita dle metodiky START – 4 černá

• priorita dle lékařského třídění – 4 černá

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření - X

Cestující č.5 – utrpěl devastující poranění v obličejové části hlavy. Na pokus o uvolnění 

dýchacích cest nebyla patrná  dechová odezva a byl ponechán na místě.

• priorita stanovená pracovníkem HZS – 4 černá 

• priorita dle metodiky START – 4 černá 

• priorita dle lékařského třídění – 4 černá

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření - X

Cestující  č.6  –  pronikající  poranění  do  dutiny  břišní  s  výhřezem  střevních  kliček, 

bezvědomí, rychlost dýchání 25/min. Pacient se nacházel ve vzdálenější části od týmu 

provádějícího transport raněných, z tohoto důvodu byl vynesen později.

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 1 červená (bezvědomí)

• priorita dle metodiky START – 1 červená

• priorita dle lékařského třídění – 1 červená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – 3 

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – ihned po 

zabezpečení základních ŽF

Cestující  č.7  -   podezření  na  zlomeniny  obou dolních  končetin  v  oblasti  bérce,  při 

vědomí, frekvence dýchání 25/min. 

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 2 žlutá

• priorita dle metodiky START – 2 žlutá

• priorita dle lékařského třídění – 1 červená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – 1
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• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – ihned po 

zabezpečení základních ŽF

Cestující č.8 –  tenzní pneumothorax s pohmožděním hrudníku při vědomí zrychlené 

povrchní  dýchání, cyanóza na ušních boltcích a nosu. 

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 2 žlutá

• priorita dle metodiky START – 2 žlutá

• priorita dle lékařského třídění – 1 červená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – 4

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – ihned po 

zabezpečení základních ŽF

Cestující č.9 – popáleniny  2. a 3. stupně na 20 % těla (hrudník, a horní končetiny), 

zrychlené těžké dýchání 25/min, v době třídění komunikující. 

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 1 červená

• priorita dle metodiky START – 2 žlutá

• priorita dle lékařského třídění – 1 červená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – X

Cestující  č.10  –  cítí  pouze  brnění  v  dolních  končetinách,  nemůže  vstát,  zrychlené 

dýchání 25/min. 

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 1 červená

• priorita dle metodiky START – 2 žlutá

• priorita dle lékařského třídění – 2 žlutá 

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – 2

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – ihned po 

zabezpečení základních ŽF   

Cestující č.11, 12 a 13   – Drobná poranění ve vlasové části hlavy, pocit na zvracení, 

pacienti si nevzpomínají na průběh události

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 2 žlutá

• priorita dle metodiky START – 1 zelená

• priorita dle lékařského třídění – 1 žlutá

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X
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• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – X

Cestující  č.14,  15  a  16   –  pohmožděniny   horních  a  dolních  končetin,  dechová 

frekvence 20 /minutu, komunikující.

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 2 žlutá

• priorita dle metodiky START – 3 zelená

• priorita dle lékařského třídění – 3 zelená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – X

Cestující č.17 až 21 – drobné řezné a tržné poranění na horních a dolních končetinách, 

dechová frekvence 18/min. 

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 3 zelená

• priorita dle metodiky START – 3 zelená

• priorita dle lékařského třídění – 3 zelená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – X

Cestující  č.22  až  49  –  neměli  znatelná  povrchová  poranění.  Projevy  zmatenosti  ze 

vzniklé situace. Přetříděni slovně a  vysláni ven z tunelu. 

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 3 zelená

• priorita dle metodiky START – 3 zelená

• priorita dle lékařského třídění – 3 zelená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – X

Cestující č.50 – vozíčkář  

• priorita stanovená pracovníkem HZS - 3 zelená

• priorita dle metodiky START – 2 žlutá

• priorita dle lékařského třídění – 3 zelená

• na shromaždiště raněných transportován v pořadí – X

• pořadí odsunu ze shromaždiště raněných k nemocničnímu ošetření – X
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4 DISKUZE

Za hlavní cíl absolventské práce jsem si stanovil popsat možnosti a druhy třídění 

raněných při mimořádných událostech.. V absolventské práci je popsáno několik druhů 

metod třídění,  z  nichž některé mají   velké  množství  společných znaků a odlišují  se 

pouze  v  některých  ukazatelích,  např.  metoda  třídění  P  -  priority  a  T  –  Treatment. 

Zvláštní  pozornost  byla  věnována  metodě  START  (snadné  třídění  a  rychlá  terapie), 

která je v současnosti nejpoužívanější metodou u záchranných složek nejen v České 

republice.

START  metoda  je  dle  zjištění  jednoduše  naučitelná  a  použitelná  jak 

zdravotnickým, tak i nezdravotnickým personálem, skrývá v sobě však některá úskalí, 

která  před  započetím  této  práce  nebyla  tak  zřetelná.  Jedním  z  hlavních  rozdílů  je 

použití  jiného algoritmu pro dospělé a jiného algoritmu pro děti různých výškových 

a váhových kategorií (to však znamená podstatně obtížnější použití této metody pro 

nezdravotnický  personál).  Při  použití  této  metody  se  lze  setkat  s  jednou,  ne  však 

bezvýznamnou skutečností, že při rozhodování o přidělení patřičné priority má velký 

vliv  okolní  teplota,  která  ovlivňuje  kapilární  návrat  a  také  schopnost  třídícího 

pracovníka  překontrolovat  puls.  U  podchlazených  osob  nejde  jednoduše  určit,  zda 

teplota  ovlivní  rozhodující  ukazatele  více  než  zranění,  která  pacient  skutečně  má. 

Přidělení  priority  dle  metodiky  START  by  mělo  být  poupraveno  při  příjmu  na 

shromaždišti raněných. Jedním z příkladů ne úplně korektního přetřídění mohou být 

vozíčkáři či osoby s vymknutým kotníkem, kteří při absolutním dodržení této metodiky 

vždy patří do priority T2. Opačným příkladem jsou osoby popálené v obličejové části 

těla a po nehodě stále chodící – při výzvě třídícího pracovníka mohou samovolně odejít 

z místa nehody a přidělení priority T3. 

Dílčím cílem bylo zjištění pro kterou ze složek IZS jsou konkrétní metody vhodné 

k nasazení  v  případě mimořádné události  a  jak jsou schopné jednotlivé složky tyto 

metody používat. Při vyhodnocování tohoto vedlejšího cíle na základě porovnání dvou 

cvičení  „HAVÁRIE 2010“ a „KRASÍKOVSKÝ TUNEL 2011“  byl zjištěn fakt, že rozdíly mezi 

jednotlivými složkami jsou zásadní. Zatímco pracovníci Zdravotnické záchranné služby 

prochází  pravidelným  školením,  pracovníci  Hasičského  záchranného  sboru  o  této 

problematice  mají  pouze  omezené  informace.  Sbory  dobrovolných  hasičů,  kteří 

44



spolupracují při  těchto mimořádných událostech s HZS a ZZS nemají žádné informace 

o třídění a označování raněných. Tato skutečnost se po cvičení v krasíkovském tunelu 

okamžitě začala řešit a v současné době má každý člen zasahujících složek základní 

informace a znalosti o prioritách a jejich označení číselném i barevném. 

Dalším zjištěním  je  nejednotnost  třídících  karet  v  rámci  České  republiky  od 

velice jednoduchých, až po karty, které jsou na první pohled velice složité k vyplnění. 

Každá z typů třídících karet má svoje výhody a nevýhody. Tato práce však neměla za cíl  

hodnotit vhodnost či nevhodnost konkrétní karty pro použití ZZS a HZS.

Jednotlivá  cvičení  odhalila  spoustu  nedostatků  v  postupech  třídění 

i materiálním  vybavení  zasahujících  složek.  Vyhodnocení  cvičení  přispělo  k  zlepšení 

koordinace  na  místě  zásahu  a  k  vzdělávání  jednotlivých  složek  v  třídění  raněných, 

a základního ošetření. 

Pro popis cvičení byly použity odlišné metody zcela záměrně. HAVÁRIE 2010 

měla prověřit aktivaci traumatologických plánů, činnosti složek IZS na místě události, 

třídění,  ošetření  a  transport  raněných  ZZS.  Krasíkovský  tunel  prověřoval  základní 

postup  zásahu  především  HZS  s  tříděním  raněných  pověřeným  pracovníkem  HZS 

a předáváním raněných po vyproštění a odsunu ZZS.
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ZÁVĚR

Vznik  mimořádné  události  v  technickém  světě  dnešních  dní  je  velice 

pravděpodobný.  Stoupající  potřeba  lidí  se  přepravovat  na  stále  větší  vzdálenosti 

vyššími rychlostmi zvyšuje riziko hromadných havárií se zasažením většího počtu osob. 

Této skutečnosti se musí přizpůsobit i složky IZS vybavením a vzděláváním pracovníků 

pro řešení těchto krizových situací.  K vybavení posádek záchranných složek by měly 

neodmyslitelně patřit pomůcky pro třídění raněných. 

Pomůcky používané v současnosti jsou nejednotné a pro některé složky špatně 

použitelné.  Dle mého názoru  by měla být  v České republice standardizována jedna 

třídící karta, se kterou se naučí zacházet všechny složky IZS. 

Při  využití  třídící  metody  START  hasičským  záchranným  sborem lze  úspěšně 

využít  barevných  pásek  nebo číselného označení  napsaného fixou  přímo na čelo či 

zápěstí  raněného.  Třídící  kartu  vyplnit  až  při  sekundárním  třídění  na  shromaždišti 

raněných.  O vhodnosti sjednocení lze uvažovat také při vyhlašování traumatologických 

plánů u Zdravotnické záchranné služby. Totéž nelze s určitostí říci o traumatologických 

plánech v nemocnicích z důvodu diametrálně odlišných kapacit pro zvládnutí příjmu a 

ošetření jednotlivých priorit  (zraněných) v konkrétním zdravotnickém zařízení.
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Summary

Triage in Emergency

I  have  been  dealing  with  emergency  first  aid  for  both  the  laymen and  the 

professionals for several years. I have been trying to pass down my experience to both 

children and adults and teach first aid delivery. One of the types of emergency first aid 

is the first aid in the case of accidents and natural disasters. When these events occur, 

the  afflicted  and  the  injured  far  outnumber  both  the  lay  and  professional  rescue 

workers. And this is when triage becomes essential.

There exist several methods that can be divided at least into two categories. 

Methods belonging to the first category differ only in their names or minor details; 

methods belonging to the second category are used by the laymen, soldiers and other 

bodies of the Integrated Rescue System except the Emergency Medical Service. As far  

as the second category is concerned, great differences in complexity and the amount of 

time necessary for triage can be observed. It is vital for the triage to be done by a 

decisive and mentally strong person.

The used methods of triage take into account the certain percentage of victims 

whose survival is not presumable. Others take into account cases when survival of a 

single person is conditioned by huge effort and a large number of resources while lives 

of other injured people might be in danger as a result of the rescuers focusing their 

activities elsewhere. 

One of  the triage methods widely used by the medical  service and the fire 

rescue service is START (Simple Triage and Rapid Treatment). Using this method the 

patients  are  tagged  and  assigned  priorities:  Minor  (delayed  care),  Delayed  (urgent 

care), Immediate (immediate care), and Dead (victim is dead).  

The aim of my graduation assignment is to describe the basic methods of triage 

of people injured in emergencies. Further, I would like to ascertain how difficult it is to 

use the triage methods in real-life situations.

Key words:  triage, priority, START, disaster, emergency first aid
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