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historií a druhy, se zaměřením na metodu START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie). 
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1 Úvod 

Prioritou základních sloţek Integrovaného záchranného systému je zachraňovat lidské 

zdraví a ţivoty
1
. V některých případech je třeba vynaloţit všechny síly a prostředky, aby se 

jim to povedlo. Jedna z nejsloţitějších situací nastává při mimořádných událostech s velkým 

počtem raněných, kde je potřeba rychle poskytnou první pomoc více lidem a na několika 

místech najednou.  

Problém, jakým způsobem a na jakém místě ošetří své raněné a jak se postarají o padlé 

v boji, řešili uţ před více neţ dvěma staletími vojáci na válečných bojištích. Objevilo se tak 

třídění, zprvu laické, postupem času lékařské a do detailu propracované. Třídění zraněných 

tak je v současnosti vyuţíváno nejen během vojenských operací, ale také v případě váţných 

havárií s velkým počtem zraněných.  

Nejčastěji pouţívanou metodou třídění raněných ve světě i v České republice je 

metoda START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie). Pouţívá se, pokud na místě mimořádné 

události není dostatečný počet zdravotníků s ohledem na počet postiţených, rozlohu události, 

nebo pokud by případný zásah ohroţoval na ţivotě samotného zdravotníka (kontaminované 

prostory, rozsáhlý poţár, hrozba sesuvu objektu). V tu chvíli na scénu vstupují třídící týmy 

hasičů, aby poskytly zraněným předlékařskou první pomoc před tříděním lékařským. Do 

tohoto laického třídění se však kromě příslušníků jednotek poţární ochrany mohou zapojit 

také pracovníci Červeného kříţe nebo dobrovolníci z řad veřejnosti, pokud jim to velitel 

zásahu dovolí. 

Metoda START je v rámci České republiky zahrnuta do systému krizového 

a havarijního plánování, a to jako součást jedné z příloh traumatologického plánu záchranné 

zdravotnické sluţby.  

Cílem diplomové práce je popsat způsob zařazení metody START do dokumentace 

zpracovávané pro zdolávání krizových situací a prozkoumat její vyuţitelnost v praxi. Zaměří 

se také na rozdílnosti některých prvků metody v jednotlivých krajích České republiky 

a zmapuje pouţívání třídění a metody START v zahraničí. Částečně nastíní historické pozadí 

třídění raněných a typy třídění. V závěru diplomové práce bude navrţen nejvhodnější typ 

označování raněných při třídění.  

 

                                                 

1
 § 2 odst. c) e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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Diplomová práce bude řešena hodnocením, ke kterému bude pouţit Check list pro 

posouzení a syntézu nasbíraných dat. Práce by mohla slouţit jako příručka pro příslušníky 

HZS při teoretické výuce metody START. 

Hlavní cíle práce: 

 popis metody START; 

 způsob začlenění metody START do souboru krizového a havarijního plánování;  

 podklady metody START v České republice, vyuţitelnost metody při zásahu. 
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2 Rešerše literatury 

Problematika metody START byla v minulých letech popsána v bakalářské práci 

s názvem Činnost sloţek IZS při mimořádné události s hromadným postiţením osob [72] 

a v diplomové práci s názvem Řešení mimořádných událostí při nehodách prostředků 

hromadné dopravy osob s velkým počtem zraněných [73]. 

Práce základních sloţek integrovaného záchranného systému je zakotvena v řadě 

zákonů, vyhlášek a nařízení vlád. Hasiči, zdravotníci i policie mají také k dispozici metodické 

listy, některé scénáře a postupy při vybraných zásazích jsou popsány v souborech typových 

činností. Stejně tak mají k dispozici mnoţství odborných publikací, v nichţ se mohou 

podrobně seznámit s jimi vybranou problematikou. Níţe jsou vypsány základní odborné 

publikace a prvky legislativy, které se problematiky třídění týkají.  

 

2.1 Odborné publikace 

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR. STČ-09/IZS, Katalog typových činností integrovaného 

záchranného systému. Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných 

a obětí. Praha 2008. 

Katalog typových činností přináší popis typové činnosti sloţek IZS při mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí. Uvádí činnosti základních sloţek IZS, zdravotnických 

zařízení a orgánů činných v trestním řízení a soudních lékařů. [17] 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. a HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. 1. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, sv. 40, 2005.  

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 

republice, kterým se říká Integrovaný záchranný systém. Text se zabývá také činností 

informačních a operačních středisek ISZ, jejich rozmístěním a činností ve vztahu k základním 

i ostatním sloţkám IZS. Popsán je systém havarijního plánování a jeho vztah k IZS. [1] 

 

ŠENOVSKÝ, M. a ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. 1. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, sv. 39, 2005.  

Publikace seznamuje příslušníky a pracovníky sluţeb zařazených do Integrovaného 

záchranného systému s právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení. V publikaci 

jsou popsány i vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány krizového řízení. Závěr publikace je 

věnován hospodářským opatřením pro krizové stavy. [2] 
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ŠENOVSKÝ, M. a ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 2. vyd. Ostrava: Edice 

SPBI Spektrum, sv. 28, 2004.  

Publikace pojednává o základech krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných sluţeb a při 

řešení mimořádných a krizových situací. [3] 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; VANĚK, M. Bezpečnostní plánování. 1. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, sv. 40, 2006. 

Publikace se zabývá problematikou managementu a plánování zejména v oblasti 

krizového řízení. Poskytuje základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné 

rovině, dále vymezuje pojem bezpečnostní plánování. Následně jsou jednotlivé oblasti 

plánovacích aktivit dokumentovány na poţadavcích legislativy. Je zmíněna problematika 

ochrany informací při plánování bezpečnosti státu. [4] 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Havarijní plánování, 3. část: Plány konkrétních činností. 1. vyd. 

Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2002.  

Autorka v publikaci přináší rozdělení a popis jednotlivých plánů konkrétních činností, 

které jsou součástí havarijních plánů. [5] 

 

Narodni zdravstveni list. Godina XLIX. Broj 566-567/2007. [cit. 2010-03-13]. Dostupný 

z WWW: <http://www.zzjzpgz.hr/nzl/44/nzl_3_4_2007.pdf>. 

Chorvatský měsíčník přinášející aktuální informace ze zdravotnictví. [28] 

 

2.2 Legislativa 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně a změně některých zákonů. 

Zákon vytváří podmínky pro ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry 

a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Stanoví 

povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení 

a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku poţární ochrany, i postavení 

a povinností jednotek poţární ochrany. [7] 

 

Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru a změně některých zákonů. 

Tento zákon popisuje sloţení jednotek HZS a jejich povinnosti. [8] 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu (krizové stavy). [9] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení. [10] 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy a přijetí 

hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Dále stanoví pravomoc vlády 

a správních úřadů a práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy. [11] 

 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky 429/2003 Sb. [13] 

 

Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě, ve znění pozdějších předpisů. 

[14] 

 

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. [15] 
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3 Historie a původ třídění zraněných, způsoby třídění 

Třídění je proces zaloţený na přiřazování priorit jednotlivým obětem mimořádných 

událostí na základě závaţnosti jejich stavu. [20] 

Mezinárodní termín triage pochází z francouzského trier, coţ znamená oddělit, třídit 

nebo prosévat. Význam tohoto slova vysvětluje Merriam-Webster´s Online Dictionary mj. 

takto: „Třídění a rozdělení léčby pacientů a obětí katastrof podle systému priorit, jehož cílem 

je maximalizovat počet přeživších; třídění pacientů podle naléhavosti potřeby péče.“ [21] 

 

3.1 Historie a původ třídění 

Počátky třídění raněných spadají do období první světové války. Tehdy francouzští 

lékaři ošetřovali raněné z bojiště ve stanicích, které stavěli za frontou (viz Obrázek 1). Třídění 

se ale věnoval ve své práci jiţ během napoleonských válek lékař Dominique Jean Larrey. [20]  

 

 
 

Obrázek 1: Třídící stanice v době I. světové války, Suippes, Francie [20] 

 

V průběhu historie se objevila řada pokusů třídit pacienty pomocí různých přístupů. 

Ty se lišily také podle toho, o jakou zemi se jednalo. Aţ donedávna se při třídění kladl důraz 

spíše na rychlost, neţ na přesnost výsledku. Osoby zodpovědné za odnos raněných z bojiště 

tak většinou rozdělili oběti do tří kategorií: [20] 

 ti, kteří pravděpodobně budou ţít, bez ohledu na to, jestli se jim dostane péče; 

 ti, u nichţ je pravděpodobné, ţe zemřou, bez ohledu na to, zda se jim dostane péče; 

 ti, pro které by mohla okamţitá péče znamenat významný rozdíl ve výsledku. 

V současnosti se jiţ při třídění pouţívají vědecké postupy. Některé modely, jako 
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například model START, jeţ se váţí k paměti, mohou být zaloţeny na algoritmu. Existuje 

několik typů třídění. 

 

3.2 Typy třídění 

Základními typy třídění jsou třídění jednoduché a pokročilé. Jejich výsledkem je 

určení priority ošetření a transportu oběti mimořádné události do zdravotnického zařízení. 

Existují ovšem také další typy třídění, které jsou popsány v následujících podkapitolách. 

 

3.2.1 Jednoduché třídění  

Jednoduché třídění se nejčastěji pouţívá na místě hromadných nehod, kde je třeba 

předtřídit pacienty na ty, kteří potřebují bezprostřední ošetření a dopravu do zdravotnického 

zařízení, a na oběti s lehčím zraněním. Kategorizace pacientů se mohou provádět buď 

pouţitím tištěných značkovačů, nebo pomocí barevných vlajek. [20] 

Typickým příkladem jednoduchého třídění je model START (viz kapitola 5 

Charakteristika metody START). 

 

3.2.2 Pokročilé třídění  

Během pokročilého třídění lékaři rozhodují, kterým těţce raněným se nedostane 

lékařské péče, protoţe není pravděpodobné, ţe přeţijí. Vzhledem k tomu, ţe z ošetření jsou 

tito pacienti záměrně vynecháni, má pokročilý typ třídění etické důsledky. Je tedy především 

zaměřeno na ty oběti, u nichţ lze díky přesměrování zdrojů (lidé, zdravotnický materiál atd.) 

zvýšit šance na přeţití. [20] 

V západní Evropě se do této kategorie pacientů dostane raněný, jehoţ trauma skóre při 

třídícím vyšetření dosáhne hodnoty 3. Tato hodnota můţe být určena různými metodami. 

Jednou z nich je Triage Revise Trauma Score – TRTS, tedy lékařsky ověřený bodovací 

systém začleněný do třídících karet. [22] 

Při vyšetření se bere v úvahu stupnice Glasgow Coma Scale – kontroluje se schopnost 

otevření očí, slovní odpověď a reakce na bolest (viz Tabulka 1), dále systolický krevní tlak 

a dechová frekvence. Kaţdé proměnné se přiřazuje skóre od 4, značící normální stav, do 0. 

TRTS se pouţívá především k posouzení stavu pacientů s váţným poraněním hlavy. [23] 
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Tabulka 1: The Revise Trauma Score [23] 

Dechová 

frekvence  
Proměnné  Skóre  

Systolický 

krevní tlak  
Proměnné  Skóre  GCS  Proměnné  Skóre  

Dechů za 

minutu  
10 – 24  4 Mm Hg  > 89  4   

Lehká porucha 

vědomí 13 – 15  
4 

  25 – 35  3   70 – 89  3   
Střední porucha 

vědomí 9 – 12  
3 

  > 36  2   50 – 69  2   
Závaţná porucha 

vědomí 6 – 8  
2 

  1 – 9  1   1 – 49  1   4 – 5  1 

  0 0   0 0   0 0 

 

Jiným příkladem trauma bodovacího systému je Injury Severity Score ISS. Při něm se 

pacientovi přiřadí skóre od 0 do 75, a to na základě závaţnosti poranění těla. Hodnotí se tři 

kategorie: A (tvář / krk / hlava), B (hrudník / břicho) a C (končetiny / povrchy těla / kůţe). 

Kategorie jsou obodovány od 1 do 5 (od „nezraněn“ po „váţně zraněn“), ovšem pro kaţdou 

ze tří kategorií lze uţít také stupeň 6 znamenající „nezachranitelný“. Poté se sestaví tabulka 

a vypočte výsledné skóre. [20] 

Pouţití moderních systémů třídění je nezbytné, pokud je třeba rozhodnout, zda 

lékařské zdroje, které jsou k dispozici, jsou dostatečné pro všechny, jeţ potřebují pomoc. 

Například při mimořádných událostech jako sopečné erupce, bouřky, ţelezniční nehody. 

V těchto případech určité procento obětí mimořádné události stejně kvůli závaţnosti poranění 

zemře bez ohledu na poskytnutou zdravotní péči. Třídění by mělo být průběţné a pacienti by 

měli být kontrolováni, zda u nich nedošlo ke zhoršení stavu. Je také třeba si dát pozor na 

přecenění nebo podcenění zdravotního stavu raněného. Některé studie naznačují, ţe přecenění 

je méně pravděpodobné, pokud třídění provádí nemocniční zdravotnické týmy. [20] 

 

3.2.3 Kontinuální integrované třídění  

Kontinuální integrované třídění kombinuje tři způsoby identifikace pacientů, kteří 

nejvíce potřebují péči. Skládá se z: [20] 

 skupinového (všeobecného) třídění (tj. M.A.S.S. triage – hromadné třídění); 

 fyziologického (individuálního) třídění (tj. S.T.A.R.T.);  

 nemocničního třídění (tj. ESI neboli Emergency Severiny Index);  

Kterýkoliv z těchto způsobů třídění můţe být vyuţit samostatně.  
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3.2.4 Reverzní (obrácené) třídění 

Reverzní třídění se pouţívá v případě, kdy je upřednostněna záchrana lehce zraněných. 

Tato situace můţe nastat například během války, kdy armáda potřebuje, aby se vojáci vrátili 

co nejrychleji zpátky do boje. Nejprve jsou tedy ošetřeni ti s lehkým zraněním, teprve poté je 

věnována pozornost vojákům s váţným zraněním. [20] 

Stejná situace můţe nastat při mimořádných událostech, kde jsou lékařské zdroje 

omezené a je třeba je zachovat pro ty raněné, kteří by mohli při poskytnutí moderní lékařské 

péče přeţít. Reverzní třídění je pouţíváno i u případů tonutí ve studené vodě. V ní totiţ 

mohou zranění přeţít déle, jestliţe při záchraně dojde k bezprostřední podpoře základních 

ţivotních funkcí. [20] 

 

Výsledkem třídění bývá označení zraněného a jeho zařazení do příslušné kategorie. 

 

3.3 Označování pacientů 

Kaţdý raněný je po skončení třídění často barevně označen a tím zařazen do příslušné 

kategorie. Třídící značky mohou mít různé formy. Nejčastěji pouţívané jsou označovače 

MetTag, SmartTag
2
 a další (viz Obrázek 2). Pokud nejsou na místě zásahu u mimořádné 

události třídící značky buď dostupné, nebo jich není dostatečné mnoţství, lze je nahradit 

barevnými páskami nebo barevnými značkovacími pery. [20] 

 Nejnovější třídící systémy vyuţívají speciální značky, na nichţ je moţné uvést, zda 

byli pacienti kontaminováni nebezpečnými látkami. Lze z nich také postupně podle 

zdravotního stavu pacienta odtrhávat barevné pásky pro určení priority ošetření a transportu 

do zdravotnického zařízení. Některé z těchto označujících systémů jsou nahrány do kapesních 

počítačů, které fungují jako snímače čárového kódu. [20] 

                                                 

2
 SmartTag – Druh značkovače, který lze pouţít ve všech podmínkách. Podle vojenských standardů disponuje 

čárovými kódy pro vysledování pacientů. Je odolný vůči vodě, chemikáliím a tělním tekutinám. Je kompatibilní 

s třídící metodou START nebo SIEVE (=síto). Pouţívá se například v USA (státy New York, Nevada, Illinois, 

Severní Karolína, Massachusetts, Connecticut). Vyuţívá jej také britská armáda. [24] 
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Obrázek 2: SmartTag systém, MetTag systém, barevné pásky [20] 

    

Jednotlivé země, které aplikují při zásahu u hromadných neštěstí s velkým počtem 

zranění třídění zraněných, pouţívají různé druhy označovačů (viz Obrázek 3). Buď mají 

zasahující k dispozici národní standardizované značky, nebo komerčně dostupné třídící 

značky, jeţ se mění v závislosti na předpisech. Také typy třídění mohou být, jak je patrné 

z následující kapitoly, odlišné. 

  
Obrázek 3: Třídící karty používané ve Slovinsku [68]

3
 

                                                 

3
 Třídící a identifikační karty, které pouţívají záchranáři ve Slovinsku, jsou z PVC a popisují se fixem. Problém 

nastává v dešti, kdy se nápisy na kartě rozmazávají. [68] 
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4 Způsoby třídění ve vybraných zemích světa  

Zdravotníci a záchranáři v zemích celého světa vyuţívají při své práci různých 

systémů třídění raněných. Ve většině států, zmíněných v diplomové práci, se pouţívá 

jednoduchý typ třídění zaloţený na metodě START, který je však také často různě 

obměňován. 

 

4.1 Spojené státy americké  

Američané pouţívají třídění raněných a obětí, které vychází z třídění armádního (viz 

Obrázek 4). Je zaloţené na označení postiţených osob příslušnými barevnými kódy (viz 

Obrázek 5): [20] 

 červená barva signalizuje potřebu okamţité lékařské pomoci. Pacient nepřeţije, 

pokud není ihned dopraven k lékaři. Jakékoli zanedbání dýchacích potíţí, krvácení 

nebo šoku by mohlo mít fatální následky; 

 žlutá barva představuje odloţitelnou lékařskou péči. Pacienti by měli být ošetřeni do 

uplynutí 6 hodin. Zranění je mohou ohroţovat na ţivotě. Osoby jsou stabilizovány 

a postupně evakuovány; 

 zelená barva značí „chodící zraněné“. Lehce zranění pacienti potřebují minimální 

lékařskou péči, nevyţadují stabilizaci stavu nebo monitorování; 

 oběti označené černou barvou jsou v kategorii „čekatelé“. Je jim poskytnuta lékařská 

péče aţ v momentě, kdy jsou ošetřeni ostatní s vyšší prioritou, jejichţ zranění by je 

mohla ohroţovat na ţivotě.  

 

 
Obrázek 4: Způsob třídění raněných s barevným označením priority [25] 
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Po roztřídění raněných se rozhoduje o prioritě jejich transportu do lékařského zařízení: 

[20] 

 naléhavá – k záchraně ţivota je transport pacienta nutný během dvou hodin; 

 prioritní – transport zraněného je nutný vykonat během čtyř hodin, nebo se jeho stav 

zhorší na stupeň „naléhavý“; 

 běžná – pacienti mohou být transportováni do 24 hodin. 

Hodnocení je prováděno dvěma způsoby: [20] 

 primární průzkum – pouţívá se k detekci a léčbě zranění, která ohroţují ţivot; 

 sekundární průzkum – pouţívá se k léčbě ostatních zranění 

a) třída I – pacienti, kteří vyţadují drobná ošetření, se mohou v krátkém časovém 

období vrátit ke svým povinnostem; 

b) třída II – pacienti, jejichţ zranění vyţadují okamţitou pomoc; 

c) třída III – pacienti, u nichţ můţe být léčba odloţena; 

d) třída IV – pacienti vyţadující tak rozsáhlou péči, jak je jen moţná bez schopností 

zdravotnického personálu a dostatku času. 

  
Obrázek 5: Třídící karty, které se používají v americkém státě Florida [68] 
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4.2 Kanada 

Počátky třídění pacientů spadají v Kanadě do poloviny 80. let 20. století, kdy začala 

nemocnice Victoria General Hospitál v Halifaxu v Novém Skotsku třídit pacienty při vstupu 

na pohotovost. V současnosti se v Kanadě pouţívá systém kategorizace pacientů, který je řadí 

podle závaţnosti zranění do stupnice od 1 do 5. Model pouţívají záchranáři i zdravotní sestry 

na pohotovosti v nemocnicích, přestoţe se obě skupiny ne vţdy shodnou na způsobu 

hodnocení a jeho výsledku. Model se v současné době nepouţívá pro třídění zraněných při 

hromadných nehodách, je nahrazen systémem START a třídícími značkami MetTag. [20] 

 

4.3 Velká Británie  

V zemi se běţně pouţívá systém třídění nazvaný Smart Incident Command Systém, 

který je vyučován v programu MIMMS (Major Incident Medical Management and Support)
4
. 

Jedná se o kurzy systematické přípravy krizového zdravotnického managementu. Důraz je 

kladen na scénáře řízení a většina kurzů je zaloţena na základě praktických dovedností. 

Výuky se mohou zúčastnit registrovaní lékaři, zdravotní sestry i záchranáři. Tímto způsobem 

byli také vyškoleni i příslušníci ozbrojených sil a záchranných organizací. [26] 

Zranění jsou tříděni do čtyř kategorií s odlišným trauma skóre – od priority 1 

(nejnaléhavější) aţ po prioritu 4 (umírající): [20] 

 zemřelí – pacienti, jejichţ trauma skóre se pohybuje na stupnici od 0 do 2 a není jim 

jiţ pomoci; 

 bezprostřední – pacienti s trauma skóre 3 aţ 10, vyţadují okamţitou pozornost; 

 urgentní – pacienti, kteří mají trauma skóre 10 nebo 11, a jejich transport do 

zdravotnického zařízení můţe být o chvíli odloţen; 

 odložený – pacienti s trauma skóre 12 (nejvyšší skóre). Jejich transport z místa 

nehody můţe být výrazně pozdrţen. 

Při třídění vyuţívají britští záchranáři třídící karty Mettag (viz Obrázek 6). 

                                                 

4
 Jedná se o principy řízení a organizace hromadných neštěstí zdravotnického charakteru. Cílem je řídit incident, 

komunikovat mezi sebou, provádět rychlé efektivní třídění s konečnou záchranou maximálního mnoţství ţivotů. 

Tato metodika je vyuţívána především na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ale i na 

území Nizozemska, Irska, Švédska, Itálie, Austrálie, Indie, Srí Lanky, Portugalska, Japonska, Kataru, USA, 

Německa. Od roku 2004 je tato metodika vyučována ve škole NATO v Oberammergau a osvojena ve všech 

zemích patřících do NATO. [59] 
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Obrázek 6: Třídící karty, které se používají ve Velké Británii [68] 

 

4.4 Finsko  

Třídění obětí u nehody provádí v této zemi zdravotník nebo lékař. Vyuţívá při tom 

čtyř barevně odlišených stupňů: [20] 

 nelze čekat; 

 musí čekat; 

 můţe počkat; 

 ztracen. 

 

4.5 Francie  

Ve Francii se pouţívá v případě mimořádné události pro třídění zraněných čtyřbodová 

stupnice: [20] 

 DCD: décédé (zemřelí), nebo urgence dépassée (bez naléhavosti); 

 UA: urgence absolue (absolutně naléhavé); 

 UR: urgence relative (relativně naléhavé); 

 UMP: urgence médico-psychologique (lékařsko-psychologická naléhavost) nebo 
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impliqué (lehce zranění nebo postiţení pouze šokem). 

Toto třídění provádí určený lékař-třídící zdravotník (médecin triedr), a to na dopředu 

zvoleném místě – v polní nemocnici (PMA - poste médical avance). Naléhavé případy jsou 

obvykle ošetřeny na místě (PMA má operační sál), jinak jsou pacienti transportováni do 

nemocnice. Relativně naléhavé případy jsou pod dohledem zdravotníků a pacienti čekají na 

transport. Ostatní zranění jsou přemístěni do lékařských buněk (CUMP – Cellule d'urgence 

médico-psychologique), které se nacházejí v klidové zóně. Zde jim je poskytnuto dočasné 

ubytování s jídlem. K dispozici mají i psychologa, jenţ jim má pomoci vypořádat se 

s posttraumatickým stresem. Při příjmu na pohotovosti ve zdravotnickém zařízení provádí 

třídění lékař (tzv. MAO – médecin d'accueil et d'orientace) a sestra (IOA – infirmière 

d'accueil et d'organizace). [20] 

 

4.6 Německo  

Předběţné posouzení zranění obvykle u nehody provádí posádka sanity, která se 

dostane na místo události jako první. Stejně jako v jiných zemích, i zde se při třídění pouţívají 

barevné značkovače. Němečtí záchranáři ale na rozdíl od ostatních uţívají při posouzení 

zdravotního stavu postiţených aţ pět barev: červenou, ţlutou, zelenou, modrou a černou (viz 

Tabulka 2). [20] 

 

Tabulka 2: Barevné kódy třídění podle naléhavosti zranění [20] 

Kategorie  Význam Následky  Příklady zranění 

T1 (I) 
akutní ohroţení 

ţivota 

okamţité ošetření, transport co 

nejdříve 

tepenné poranění, vnitřní krvácení, 

velké amputace 

T2 (II) Těţká zranění 
nepřetrţitý dohled a rychlé ošetření, 

doprava, jakmile je to moţné 

drobné amputace, řezné rány, 

zlomeniny a vykloubeniny 

T3 (III) 
menší zranění či 

bez zranění 

ošetření, pokud je moţné, transport 

je moţné odloţit 
drobné řezné rány, výrony, oděrky 

T4 (IV) 
ţádná nebo malá 

šance na přeţití 

pozorování, pokud je to moţné, 

podání analgetik 

těţká zranění, velké krevní ztráty, 

negativní neurologické hodnocení  

T5 (V) Zesnulý 
sběr a hlídání subjektů, pokud je to 

moţné, tak identifikace 

Mrtvý při příjezdu, degradování z 

T1-4, bez spontánního dýchání, a to 

i po vyčištění dýchacích cest 
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Po předběţném posouzení následuje přesnější třídění, které je prováděno po transportu 

zraněných z místa nehody do bezpečné zóny. Zde jsou pacienti vyšetřeni lékařem, jenţ má na 

kaţdého zhruba 90 vteřin. Kaţdá ambulance je vybavena sloţkou nebo sáčkem s barevnými 

stuţkami nebo třídícími značkami. Pravidlem třídění je, ţe se neprovádí kardiopulmonární 

resuscitace, a tedy pacienti, kteří nedýchají sami, nebo se u nich dýchání neobnoví ani po 

uvolnění dýchacích cest, jsou označeni černým štítkem jako „zemřelí“. Štítek s červenou 

barvou také nepřísluší kaţdému váţně zraněnému. Člověk s traumatickou amputací předloktí 

můţe být označen ţlutým štítkem, stejně tak jako pacient se zastaveným krvácením. [20] 

 

4.7 Izrael  

Nelékařský personál izraelské armády je školen pro rychlé třídění a evakuaci. [27] 

Pouţívá při tom zjednodušený model START. Systém třídění spočívá v tom, ţe zranění, kteří 

leţí tiše na zemi, by měli být připraveni k okamţitému transportu do zdravotnického zařízení. 

Zranění, kteří sice leţí na zemi, ale křičí, jsou ti, jejichţ transport do nemocnice můţe být 

odloţen. Ještě méně naléhavěji potřebují ošetřit ti, kteří jsou lehce zranění. Nelékařský 

personál nemá pravomoc označit zraněnou osobu za zemřelou. [20] 

 

4.8 Japonsko  

Systém třídění zraněných pouţívají v Japonsku převáţně zdravotničtí pracovníci. 

Postiţení jsou označováni třídícími tabulkami nebo páskami (viz Obrázek 7). Jednotlivým 

kategoriím třídění odpovídají tyto barevné kódy: [20] 

 červená barva – kategorie I: ţivotaschopní pacienti, jejich zranění je ale 

bezprostředně ohroţuje na ţivotě; 

 žlutá barva – kategorie II: lidé se zraněními, které je neohroţují na ţivotě, přesto ale 

naléhavě potřebují ošetření a léčbu; 

 zelená barva – kategorie III: oběti s menšími zraněními, které nevyţadují transport 

sanitou; 

 černá barva – kategorie 0: mrtví nebo zranění, jejichţ přeţití je nepravděpodobné. 
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Obrázek 7: Třídící tabulky MetTag užívané v Japonsku [20] 

 

4.9 Chorvatsko 

Třídění zraněných probíhá v Chorvatsku ve třech úrovních: [28] 

 primární třídění (na místě nehody): hodnotí se vitální funkce, zranění se zařazují do 

čtyř kategorií podle závaţnosti. Oběti se označí na viditelném místě (hrudník), je 

moţné pouţít i fluorescenční prouţky. Vedoucím třídící skupiny by měl být lékař 

nebo vyškolený záchranář. Třídění a označení zraněné osoby by nemělo trvat více neţ 

30 vteřin; 

 sekundární třídění (na shromaţdišti): oběti se třídí podle mechanizmu a anatomické 

lokalizace poranění, věku a pohlaví. Přetřídění provádí lékař, zařazení zraněného do 

příslušné kategorie lze změnit. Vyplňuje se třídící karta. Pacient je stabilizován; 

 terciární třídění (ve vozech záchranné sluţby): podle stanovené priority je určena 

rychlost a typ transportu. 

Nejčastější metodou, která je vyuţívána během primárního třídění, je metoda START. 

Hlavní zásadou je rozdělení pacientů na chodící a nechodící. Třídění začíná na místě nehody. 

K hlavním kritériím, která rozhodují o zařazení zraněného do příslušné kategorie, patří: 

respirace, perfúze a duševní stav (viz Obrázek 8). 
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Obrázek 8: Algoritmus metody START [28] 

 

Zranění jsou poté rozděleni do čtyř kategorií: [28] 

 červenou barvou jsou označeni oběti, které jsou v bezprostředním ohroţení ţivota 

a jejichţ ošetření je urgentní; 

 žlutě jsou označeni oběti, jejichţ zranění je sice váţné, ale ošetření můţe být 

odloţeno; 

 zelená je určena pro chodící pacienty s lehkým zraněním; 

 černá barva je přidělena mrtvým a těm zraněným, kteří pravděpodobně zemřou 

navzdory lékařskému úsilí. Patří mezi ně oběti s těmito typy zranění: 

a) velké otevřené poranění hlavy se ztrátou tkáně; 

b) dekapitace; 

c) rozsáhlá poranění hrudníku; 

d) váţné poranění průdušnice nebo krku; 

e) popáleniny 2. a 3. stupně na více neţ 60 procentech povrchu těla. 

Chorvatští záchranáři označují při třídění zraněné třídícími kartami (viz Obrázek 9). 
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Obrázek 9: Třídící karty používané v Chorvatsku [68] 

 

Nejčastěji pouţívanou metodou třídění bývá metoda START (Snadné třídění a Rychlá 

terapie, anglicky Simple Triage And Rapid Treatment), kterou řadíme k jednoduchým typům. 

Zatímco zahraniční literatura se o STARTu zmiňuje jako o modelu či systému, české zdroje 

uţívají ekvivalent metoda, metodika. Termíny jsou podle mě v tomto případě zaměnitelné 

a lze je shodně pouţívat. 
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5 Charakteristika metody START 

START je jednoduchý systém laického nelékařského třídění, který mohou v případě 

nouze vyuţívat příslušníci havarijních sloţek. Vyvinut byl v polovině 80. let 20. století pro 

záchranné sluţby ve spolupráci Hoag Hospital a poţárního oddělení Newport Beach Fire and 

Marine v Newportu v  Kalifornii. [20, 34] 

Podle Zdeňka Hanušky z GŘ HZS ČR je hlavní výhodou metody START rychlé 

třídění poučeným personálem při mimořádné události s velkým počtem raněných. Šetří síly 

ZZS, která můţe pracovat na stabilnějším místě daleko komplexněji. [43] 

 

5.1 Kategorizace zraněných 

Metoda START je zaloţena na principu odhadu a označení závaţnosti poranění 

pomocí barevného štítku, často doplněného číslicí nebo písmenem, který je přidělen kaţdé 

oběti. Tím se také stanoví pořadí k přesunu z místa zásahu nebo nebezpečné zóny. [19] 

Základem třídění je rozdělení zraněných do čtyř skupin: [29] 

 skupina 0 – zemřelí: zůstávají bez pomoci; 

 skupina 1 – bezprostřední péče: transport by měl být okamţitý; 

 skupina 2 – odloţená péče: zranění, jejichţ transport můţe být odloţen; 

 skupina 3 – lehce zranění: nevyţadují naléhavou lékařskou pomoc. 

Největší šanci na přeţití mají zranění v průběhu tzv. zlaté hodiny, tedy pokud se jim 

do jedné hodiny od úrazu dostane lékařského ošetření. [30] 

Jde tedy o způsob rychlé identifikace zraněných, kteří mají šanci přeţít. Třídění by 

nemělo zabrat více neţ minutu a výsledkem by mělo být zařazení raněného do jedné ze čtyř 

kategorií a jeho viditelné označení pro následnou lékařskou péči. Značkování pacientů se děje 

prostřednictvím různých metod, např. barevnými páskami nebo barevnými papírovými 

značkami: [31] 

 zelená barva – odložitelná péče: lékařské ošetření můţe být pozdrţeno o tři hodiny; 

 žlutá barva – akutní péče: lékařské ošetření můţe být pozdrţeno hodinu; 

 červená barva – neodkladná péče: zranění ohroţují člověka na ţivotě; 

 černá barva – zemřelí: oběť je mrtvá, další péče není vyţadována. Někdy je tělo 

ponecháno na místě aţ do konce zásahu, někdy je přesunuto na příkaz koronera. [32] 

 

 

http://www.cert-la.com/triage/start.htm
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Někdy mohou být ranění rozděleni do 5 kategorií, potom je moţné následující barevné 

značení a přiřazení písmena: [33] 

 červená barva – R – kritický stav: pacient je bezprostředně ohroţen na ţivotě, je 

třeba provést jednoduché výkony zachraňující ţivot. Na zraněného je třeba intenzivně 

dohlíţet, odsun pacienta je prioritní, prováděn je vleţe; 

 modrá barva – B – katastrofální stav: pacient je nestabilní, hrozí zhoršení jeho 

stavu a přesun do kategorie „kritický stav“. Na zraněného je třeba intenzivně dohlíţet, 

diagnostika a operační výkony je nutné provést do několika desítek minut; 

 žlutá barva – Y – urgentní stav: závaţné postiţení zdraví, zranění ale člověka 

neohroţují bezprostředně na jeho ţivotě. Ošetření je nutné na místě události po 

zajištění stavu „červených“, stejně tak převoz. Opět je vyţadován intenzivní dohled na 

pacienta, diagnostika operační výkony by se měly provést do 2 aţ 6 hodin; 

 zelená barva – G – lehké zranění: málo závaţná aţ nezávaţná postiţení zdraví, 

neohroţují ţivot. Pomoc a ošetření pacientů se děje na místě po zajištění zraněných 

z předchozích kategorií, odsun se děje pod dohledem a hromadně, diagnostika a péče 

jsou standardní; 

 černá barva – D – letální stav: zraněným nelze jiţ pomoci, základní ţivotní funkce 

jsou vyhaslé, smrt konstatuje lékař. 

Po příjezdu na místo nehody by měl záchranář zachovat klid, získat přehled o situaci 

a pokusit se odhadnout mnoţství a druh potřebné pomoci. Důleţité je, aby s tříděním začal 

hned u prvního raněného, s nímţ přijde na místě události do kontaktu. Posouzení stavu by 

nemělo trvat déle neţ jednu minutu a kromě uvolnění dýchacích cest a zastavení prudkého 

krvácení by záchranář neměl pacienta dále ošetřovat, to je úkolem zdravotníků a lékařů při 

následném přetřídění. [31] 

Třídění metodou START je zaloţeno na jednoduchém algoritmu, který počítá se třemi 

proměnnými: respirací, kapilárním plněním (perfúzí) a zhodnocením duševního stavu, 

anglicky RPM (respiration, perfusion, mental status). [29, 31, 32, 34, 35] 

 

5.2 Hodnocení raněných podle RPM 

Ještě neţ zahájí posouzení stavu raněných podle RMP (viz Obrázek 10), záchranáři by 

měli vytřídit lehce zraněné pacienty, kteří mohou chodit a jsou schopni se sami přesunout do 

bezpečné zóny. Tito lidé jsou označeni zelenými štítky jako lehce zranění. Pokud si pacienti 
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stěţují na bolest, neměli by se nutit k pohybu. [31] Někteří zranění mohou mít strach, je třeba 

je ujistit o tom, ţe jsou v bezpečí a dostane se jim pomoci. [32] 

Hlavní pozornost by se pak měla soustředit na raněné, kteří zůstali na místě události 

a zejména na raněné bezprostředně ohroţené na ţivotě, kteří vyţadují okamţitou pozornost.  

 
 

Obrázek 10: Algoritmus metody S.T.A.R.T. [31] 

http://www.citmt.org/start/default.htm
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Jako první se při RPM posuzuje dýchání zraněného, poté krevní oběh a nakonec 

duševní stav. 

 

5.2.1 Dýchání  

V případě, ţe pacient dýchá, je třeba zjistit jeho dechovou frekvenci. Více neţ 30 

dechů za minutu poukazuje na šok, pacient potřebuje okamţitou péči. Tito zranění jsou 

označeni červeně. Je-li dechová frekvence niţší neţ 30 za minutu, přechází se na další 

sledované faktory. 

Pokud pacient nedýchá, je třeba mu rychle vyčistit ústa, popřípadě uvolnit dýchací 

cesty. Je moţné, ţe záchranáři budou muset v tomto případě ignorovat moţné poranění krční 

páteře, není totiţ čas na její řádnou fixaci. Pokud po zákroku začne raněný dýchat, bude 

označen červeně, stejně jako v případě, kdy je záchranář na pochybách, zda je pacient 

schopen samostatného dýchání. Kdyţ zraněný nedýchá a nezačne ani po uvolnění dýchacích 

cest, měl by být označen černě jako zemřelý. [31, 34 ] 

Postup záchranáře je znázorněn v Obrázku 11. 

 

Otevřít dýchací cesty

Stále nedýchá? Obnovené dýchání?

Zemřelý Neodkladná péče

Frekvence pod 30

Neodkladná péče Kontrola oběhu

DÝCHÁNÍ

Frekvence nad 30

NE ANO

 
Obrázek 11: Algoritmus kontroly dýchání [18] 

 

5.2.2 Krevní oběh 

Druhý krokem RPM je kontrola krevního oběhu pacienta, který se nejlépe zjišťuje 

kontrolou radiálního pulsu. Záchranář na pět aţ deset vteřin umístí prsty na hranu vnitřní 

strany zápěstí. Pokud není puls cítit, nebo je nepravidelný, raněný je označen červeně 

a vyţaduje bezprostřední péči.  
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Pokud je radiální puls přítomen, záchranář můţe přejít k poslední části RPM, 

k hodnocení duševního stavu. [31, 34] 

Postup záchranáře při kontrole krevního oběhu je znázorněn v Obrázku 12. 

 

 
Obrázek 12: Algoritmus kontroly krevního oběhu [18] 

 

Kromě kontroly radiálního pulsu je moţné provést také test kapilárního plnění. 

Provádí se stiskem nehtového lůţka do té doby, neţ zbělá. Pokud začne krev do prstu proudit 

do 2 vteřin, je moţné buď začít hodnotit mentální stav, nebo označit pacienta ţlutě. V tom 

případě můţe být lékařské ošetření o hodinu odloţeno. Pokud krev do prstu proudit nezačne, 

pacient je značen červeně a vyţaduje okamţitou péči. [29] 

 

5.2.3 Duševní stav 

Poslední částí RPM je kontrola duševního stavu pacienta. Toto pozorování se provádí 

pouze u pacientů, jeţ mají v pořádku dýchání a krevní oběh (kapilární plnění). Kontrola 

duševního stavu spočívá v tom, ţe záchranář klade zraněnému jednoduché příkazy. Ti, kteří 

mohou tyt příkazy splnit, jsou označeni ţlutě, pacient, který na verbální podněty nereaguje, je 

označen červeně. [31, 34] 

 Postup prohlídky je znázorněn na Obrázku 13. 

KONTROLA KREVNÍHO OBĚHU

Chybí Přítomen

Neodkladná péče Kontrola mentálního stavu



28 

 

 
Obrázek 13: Algoritmus kontroly mentálního stavu [18] 

 

Záchranáři při třídění tedy stačí, pokud si pamatuje mnemotechnickou pomůcku pro 

RPM: 30, 2, potíţe reagovat. Tedy: pokud je dechová frekvence 30 nebo více dechů za 

minutu, kapilární plnění je více neţ 2 sekundy, nebo má pacient potíţe reagovat na 

jednoduché verbální příkazy, pak by měl být označen červenou značkou. [29, 34] 

Principy RPM mohou být aplikovány také při zásahu u menších případů s více 

zraněnými pacienty (od tří do dvanácti raněných). [32]  

Někdy je RPM nahrazeno algoritmem ABC (dýchací cesty, dýchání a oběhu/šok – 

airway, breathing, and circulation/shock). [29] 

Pacient můţe být v průběhu zásahu přetříděn tolikrát, kolikrát to čas dovolí. Jeho 

zranění se totiţ můţe během zásahu zhoršovat. Je tedy třeba, pokud to čas a prostředky 

dovolí, stav pacientů kontrolovat, případně přehodnotit prioritu zranění a změnit označení. 

 

5.3 Označení pacientů 

Pacienti by měli být označeni na viditelném místě třídícím páskem nebo kartou 

s oddělitelnými barevnými prouţky, jeţ záchranář odtrhává tak dlouho, aţ se barva na kartě 

shoduje s klasifikací zraněného (viz Obrázek 14). Záchranáři, kteří praktikují metodu START, 

nevyplňují visačku, měli by jen vyplnit do tabulky čas a podepsat se. K vyplnění třídící karty 

dojde buď na vyšetřovací ploše, která je v bezpečné zóně, nebo v sanitce. [32] 

KONTROLA MENTÁLNÍHO STAVU

Nereaguje na 

podněty
Reaguje na podněty

Neodkladná péče Odložitelná péče
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Obrázek 14: Identifikační a třídící karta při používání metody START [32] 

 

V případě, ţe se zranění nacházejí v zamořené oblasti, je třeba, aby se při zásahu 

záchranáři chránili před kontaminací. Zraněné je však třeba z dané oblasti evakuovat, 

dekontaminovat a převézt do nemocnice. [32] 

 

5.4 Transport pacientů 

Jednoduché třídění určuje, kteří zranění potřebují pokročilou lékařskou péči, stanovují 

se také priority pro transport do nemocnice. Podle metody START by pacienti měli být 

převezeni takto: [20] 

 zemřelý – černá barva: oběť se opouští, kde padla, v případě potřeby je tělo zakryto; 

 neodkladná péče – červená barva: transport by měl proběhnout do jedné hodiny, 



30 

 

pacienti jsou v kritickém stavu a bez okamţité pomoci zemřou; 

 odložitelná péče – žlutá barva: pacienti jsou stabilní, ale potřebují lékařskou pomoc. 

Jejich transport můţe být odloţen, dokud nejsou převezeni všichni zranění označení 

červeně;  

 lehce zranění – zelená barva: pacienti nebudou transportováni, dokud nejsou 

převezeni všichni zranění z kategorií neodkladná a odloţitelná péče. Pokud se jejich 

stav zhorší, jsou přesunuti do kategorie s vyšší prioritou. Tito pacienti jsou schopni 

chůze.  

 

5.5 Dětský model START  

Ve světě existují organizace, které upravily metodu START tak, ţe je moţné ji pouţít 

k zajištění lepší péče pro děti. Úřad zdravotnické záchranné sluţby v americkém státě Utah – 

The Utah Bureau of Emergency Medical Services – vyvinul vzdělávací program pro výuku 

tohoto systému. Psychologické studie totiţ prokázaly, ţe lidé ve stresovém prostředí reagují 

jinak, pokud jsou zraněné děti, jeţ jsou křehčí, neţ dospělí. Proto je důleţité zvládnout péči 

o ně, neţ dorazí lékařská pomoc. [29] 



31 

 

6 Sekundární třídění 

K sekundárnímu třídění dochází po převozu do zdravotnického zařízení. Provádějí ho 

zdravotníci, zdravotnický personál nebo kvalifikované zdravotní sestry na ambulancích 

nemocnic. Zranění jsou v tomto případě tříděni nikoliv do čtyř, ale do pěti kategorií 

označených různými barvami: [20] 

 černá barva: pacienti mají velmi váţná zranění, kterým podlehnou během několika 

hodin nebo dní (rozsáhlé popáleniny, těţká traumata, závaţná poranění hlavy 

a hrudníku atd.). Vzhledem k tomu by měla být přijata opatření, jak sníţit pacientům 

jejich utrpění, např. léky proti bolesti; 

 červená barva (neodkladná péče): zranění vyţadují okamţitý chirurgický nebo jiný 

lékařský zákrok. Jejich ošetření má pro chirurgické týmy nejvyšší prioritu. Je 

pravděpodobné, ţe pacienti díky léčbě přeţijí; 

 žlutá barva (odložená péče): stav zraněných je stabilizovaný, je ale třeba, aby ho 

kontrolovaly odborně vyškolené osoby. Je moţné opětovné přetřídění. Pacient 

potřebuje nemocniční péči, kterou za normálních okolností dostane; 

 zelená barva (chodící lehce ranění): pacienti budou do několika hodin nebo dnů 

potřebovat lékařskou péči. Mohou přijít k ošetření aţ několik dní po mimořádné 

události (mají např. poranění měkkých tkání); 

 bílá barva (chodící lehce zranění): pacienti s drobnými poraněními (škrábance, 

menší popáleniny), léčba můţe probíhat v domácí péči. 
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7 Podklady pro použití metody START v České republice 

V České republice existují dva dokumenty, které závazně popisují metodu START. 

Prvním z nich je čtyřstránkový Metodický list číslo 11 S – Třídění velkého počtu raněných 

metodou START, který vydalo dne 4. prosince 2006 Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR 

a který byl zařazen do Bojového řádu jednotek poţární ochrany – taktické postupy zásahu. 

Tento materiál byl aktualizován v roce 2007. 

Druhým dokumentem je Katalog typových činností integrovaného záchranného 

systému, STČ-09/IZS Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných 

a obětí. Také jej vydalo Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR, a to v roce 2008. Deklarovalo 

v něm metodu START, její specifika a pouţití.  

Impulsem k zavedení metody START do dokumentace krizového a havarijního 

plánování byly v letech 2005 a 2006 mimořádné události s velkým počtem zraněných 

v prostředí, kde hrozí nebezpečí pro záchranáře ZZS. Při tvorbě Metodického listu [19] 

i Katalogu typových činností [17] spolupracovalo GŘ HZS ČR nejen s Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky, ale také s odborníky v oblasti medicíny katastrof a dalšími 

sloţkami IZS. Vycházelo se přitom z jednání meziresortní komise a obecně známé metody 

START, která se jako postup rychlého třídění pouţívá v zahraničí. [43] 

 

7.1 Metodický list číslo 11 S – Třídění velkého počtu raněných metodou START 

V listě je START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie) charakterizován jako metoda 

třídění osob postiţených mimořádnou událostí jednotkami v nebezpečné zóně, kde nelze 

vytvořit pro zásah zdravotníků bezpečné podmínky. Dále se metoda pouţívá v případě většího 

počtu obětí (nad deset), a to kdyţ na místě zásahu není dostatek zdravotnického personálu. 

Cílem je stanovit prioritu odsunu zraněných k poskytnutí odborné zdravotnické péče. 

Podle metodického listu poskytují neodkladnou první pomoc v průběhu třídění hasiči, 

a to bez jakéhokoliv základního přístrojového vybavení, kdyţ zajišťují základní ţivotní 

funkce (např. zástava krvácení, podpora dýchání). Jedná se především o události, při nichţ je 

na místě vyšší počet obětí, je nedostatek času k rozhodování a řízení záchranných prací, na 

místě zásahu panuje panika a posttraumatický stres obětí, k dispozici není dostatek 

zdravotnického personálu, prostředků, techniky a léků. [19] 
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7.2 STČ-09/IZS: Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných 

a obětí 

Příloha číslo 2 společného listu sloţek integrovaného záchranného systému – metoda 

START uvádí, ţe třídění raněných by mělo slouţit k minimalizování ztrát na ţivotech 

a trvalých následků u zraněných. 

Metoda START se pouţívá zejména v případě: [17] 

 kdy počet postiţených lidí je nad moţnosti lékařského třídění přímo v terénu; 

 kde kvůli velikosti vyznačené zóny zásahu nebo nepřístupnosti místa nehody nelze 

provádět lékařské třídění; 

 kdy se nelze k postiţeným osobám dostat bez speciálního vybavení. 

Osoby, které pouţívají metodu START, by měly být řádně proškoleny, aby byly 

schopné správně určit prioritu zranění. Za organizaci zásahu Záchranné zdravotnické sluţby 

při mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí zodpovídá vedoucí lékař zásahu. 

Měl by řídit třídění, ošetřování a transport pacientů. Spolu s velitelem zásahu a veliteli dalších 

sloţek IZS rozhoduje také o umístění shromaţdiště raněných a stanovuje trasu transportu 

postiţených do zdravotnického zařízení. [17] 

V listu ZZS, v části Úkoly a činnost zdravotnické záchranné sluţby včetně letecké 

záchranné sluţby při péči o velký počet raněných a obětí, je dále uvedeno, ţe jedním z úkolů 

ZZS včetně LZS je rozhodnout, „zda bude velitel zásahu požádán o aplikaci metody START 

v případě nedostatečného počtu zdravotníků nebo příliš velké plochy mimořádné události, 

nepostižitelné silami ZZS (pokud velitel zásahu nenařídí START samostatně z důvodu nutnosti 

ochranných prostředků či speciálního výcviku osob pro pohyb v nebezpečné zóně).“
5
  

Dále musí ZZS v případě potřeby rozhodnout o: [17] 

 počtu třídících a ošetřovatelských týmů na shromaţdišti raněných; 

 o lékařském třídění pacientů určenými skupinami rychlé lékařské pomoci přímo 

v terénu a stanovení priorit ošetření a odsunu; 

 o lékařském třídění pacientů na shromaţdišti raněných, a to jak přinesených, 

přivedených nebo samostatně se dostavivších; 

 o případném lékařském přetřídění na vstupu shromaţdiště raněných, pokud v terénu 

třídí jiné sloţky metodou START atd. 

                                                 

5
 STČ-09/IZS: Zásah sloţek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí [17], str. 25. 
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Popsány jsou také úkoly vedoucího lékaře na místě zásahu, který má mimo jiné zajistit 

v případě potřeby lékařské třídění pacientů. Pro potřeby lékařského třídění poté: [17] 

 organizuje po dohodě s velitelem zásahu jedno nebo více stanovišť pro shromáţdění, 

ošetření a přetřídění raněných; 

 rozhodne o pouţití laického třídění příslušníky HZS, a to metodou START, která určí 

pořadí pro přísun postiţených k lékařskému přetřídění. K tomu dojde v případě, ţe 

jsou pacienti bez speciální výbavy nepřístupní (toxicita, poţár, nebezpeční zřícení 

objektu); překračuje-li počet pacientů výrazně moţnosti lékařského třídění a je-li 

plocha mimořádné události nepostiţitelná prostředky ZZS (rozloha stovky aţ tisíce 

metrů čtverečných); 

 zajistí ve spolupráci s velitelem zásahu organizaci a koordinaci třídění raněných 

metodou START atd. 

 Identifikační a třídící karta, kterou pouţívají ZZS pro přehled ošetřených 

a transportovaných, je uvedena v Příloze 1 Listu cílových zdravotnických zařízení. Tento typ 

karty vyhovuje poţadavkům vyhlášky č. 385/2006 Sb. (viz Obrázek 15). [15] 

 
Obrázek 15: Typ karty, která odpovídá požadavkům vyhlášky č. 385/2006 Sb. [17] 
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Postiţení jsou evidováni podle čísel na třídící kartě a tento údaj společně s časem 

a cílovým zdravotnickým zařízením můţe pomoci později identifikovat zraněné a oběti. 

Třídící karta se předává společně s pacientem ve zdravotnickém zařízení. Karta obsahuje: [17] 

 jedinečné registrační číslo pacienta; 

 stupeň naléhavosti ošetření pacienta (barevné rozlišení podle metody START); 

 čas vytřídění pacienta a čas předání pacienta odsunovému prostředku; 

 pracovní diagnózu; 

 druh transportu; 

 čas předání pacienta odsunovému prostředku; 

 stav ţivotně důleţitých funkcí (GCS
6
, krevní tlak a pulsová a dechová frekvence 

a graficky znázorněná lokalizace poranění); 

 záznam léčby (podané léčivé přípravky, popřípadě dekontaminace); 

 stupeň naléhavosti odsunu. 

 

7.3 Srovnání stěžejních dokumentů popisujících metodu START 

Oba dokumenty shodně uvádějí, kdy a za jakých podmínek lze metodu START pouţít. 

Zatímco je ale v Metodickém listě uvedeno, ţe třídění provádějí při zásahu hasiči, Katalog 

typových činností [17] se zmiňuje o řádně proškolených osobách. 

Na rozdíl od Metodického listu jsou v Katalogu typových činností uvedeny ještě úkoly 

a činnosti Záchranné zdravotnické sluţby včetně Letecké záchranné sluţby, stejně tak činnosti 

vedoucího lékaře zásahu, popsána je navíc třídící a identifikační karta ZZS. 

                                                 

6
 Glasgow Coma Scale, viz kapitola 3.2.2 Pokročilé třídění 
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8 Aplikace metody START v České republice 

Aplikace metody START při zásahu u hromadné havárie s větším počtem zraněných 

nebo obětí se v České republice děje na základě dvou stěţejních dokumentů zmíněných 

v předchozí kapitole: Metodický list [19] a Katalog typových činností. [17] 

 

8.1 Postup uvedený v Metodickém listě číslo 11 S – Třídění velkého počtu raněných 

metodou START 

Před tím, neţ pouţijeme metodu START, je třeba vytvořit třídící skupinu, kterou by 

měli tvořit minimálně tři lidé (1+2) a která by byla součástí vyhledávací skupiny a záchranné 

skupiny. V ideálním případě je členem třídící skupiny zdravotník nebo osoba se 

zdravotnickou kvalifikací. Všichni jsou vybaveni pomůckami pro poskytnutí první pomoci 

a barevnými štítky. Podle metodického listu zřídí velitel zásahu po dohodě se zdravotníky 

stanoviště třídění raněných, které se nachází v prostoru pro poskytnutí zdravotní péče. Tento 

prostor by měl být dobře přístupný vozidlům Zdravotnické záchranné sluţby. Vhodné jsou 

bezpečné nepoškozené budovy v blízkém okolí nebo stanoviště vybudované například pomocí 

stanů. [18] 

K transportu raněného by mělo dojít na okraji nebezpečné zóny, pokud je stanovena. 

Ranění jsou na nosítkách transportováni aţ na stanoviště třídění. Podle metodického listu je 

nutné do transportu raněných mimo nebezpečnou zónu směrem na třídící stanoviště zapojit 

další síly a prostředky: například ZZS, Policii ČR, Armádu ČR, Český červený kříţ nebo 

dobrovolníky. [18] 

 

8.1.1 Třídění 

Ranění se dělí do čtyř skupin, podle závaţnosti poranění. Vedoucí třídící skupiny, 

který se věnuje pouze třídění, označí kaţdého, kdo prošel tříděním, a dále má za úkol 

kontrolovat stav raněného – dýchání, prokrvení, stav vědomí. Poté označí raněnou osobu 

barevným štítkem (viz Obrázek 16). Ostatní členové skupiny vykonávají první pomoc, např. 

polohování, zastavení krvácení, příprava na transport, atd. [18] 

Podle algoritmu, který je uveden v metodickém listu (viz Obrázek 17), je třeba nejprve 

určit raněné, kteří patří do skupiny 3, potom se určí do dalších skupin ostatní: [18] 

 Skupina 1 – červená: raněné osoby jsou v kritickém stavu, vyţadují neodkladnou 

první pomoc v co nejkratším čase a také přednostní transport. Je třeba zhodnotit jejich 
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stav dýchání, prokrvení a vědomí podle daného schématu. Nejčastěji je třeba u nich 

zastavit masivní krvácení, zprůchodnit dýchací cesty atd. 

 Skupina 2 – modrá: takto označené raněné osoby také vyţadují neodkladnou první 

pomoc a transport, ale aţ po pacientech skupiny 1. Nenacházejí se v kritickém stavu. 

Jsou tzv. dechově i oběhově stabilní a nevyţadují okamţitý převoz. Je však také třeba 

u nich kontrolovat úroveň dechu, prokrvení a stav vědomí. Jejich přeţití je podle 

metodického listu reálné, pokud jim bude poskytnuta odborná lékařská pomoc do 

jedné hodiny od vzniku poranění. 

 Skupina 3 – zelená: charakteristickým rysem této skupiny je, ţe ranění mohou 

samostatně odejít z nebezpečné zóny, nebo se vzájemnou pomocí. Nejprve je nutné 

raněné hlasitě oslovit: „Všichni, kdo mě slyší a mohou chodit, přijďte ke mně!“. Poté 

je vedoucí třídící skupiny označí zeleným štítkem a jsou odvedeni k ošetření. Někdy 

se stane, ţe takto označení ranění nebudou chtít z jakýchkoliv důvodů opustit místo 

zásahu (mají tam příbuzné, přátele, cenné věci). Někdy je tedy moţné je nechat na 

vlastní ţádost poskytovat pod dohledem první pomoc, ovšem jen v případě, ţe to 

nebezpečí v zóně dovolí. 

 Skupina 4 – černá: do této skupiny patří osoby mrtvé, nebo ty, jejichţ zranění není 

slučitelné se ţivotem. Vedoucí třídící skupiny je označí černým štítkem a ponechá je 

na místě nálezu. 

 

 

Obrázek 16: Vzory barevných štítků [18] 

 

Po aktualizaci Metodického listu, k níţ došlo 30. listopadu 2007, byla modrá barva 

u priority dvě nahrazena barvou ţlutou. U vzorů jednotlivých štítků je také uvedeno, ţe místo 

nich mohou být pouţity také plastické barevné pásky, které se upevňují na ruku.  
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Obrázek 17: Schéma metody START [18] 

 

 Pokud si musejí hasiči obléknout ochranný protichemický oblek, protoţe se oběti 

nacházejí v nebezpečné zóně s únikem zdraví nebezpečných látek, a je znemoţněna kontrola 

prokrvení a dýchání z raněných, a tak omezena moţnost jejich vyšetření (např. v rukavicích 
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nelze spolehlivě nahmatat tep a určit stav dýchání), je třeba podle Metodického listu zúţit 

třídění nejprve na skupinu číslo 3. Tito ranění se z místa zásahu odvedou jako první. Poté jsou 

transportováni všichni ostatní ranění k hranici nebezpečné zóny, prioritu lze posoudit podle 

vizuálních znaků poškození zdraví. Zde můţe být nařízena dekontaminace. Při čekání 

na dekontaminaci a během ní je raněným poskytnuta první pomoc. Označení štítky se v tomto 

případě nemusí provádět. [18] 

Při třídění raněných metodou START lze počítat s následujícími moţnými 

komplikacemi: [18] 

 nedostatek sil a prostředků pro prvotní zásah, velké nároky na provedení průzkumu, 

zvláště s ohledem na vyhledávání zachraňovaných; 

 rozlehlost a nepřehlednost místa zásahu; 

 vysoká psychická i fyzická náročnost; 

 nedostatek zdravotnického vybavení, nosítek; 

 zásah v zamořeném prostředí nebezpečnými látkami; 

 nepředvídatelné jednání postiţených osob, přesto lze některé lehce zraněné pouţít 

k pomocným záchranným pracím (transport, první pomoc); 

 při velkém počtu raněných nutno sledovat moţné zhoršení zdravotního stavu (vnitřní 

krvácení, rozvíjející se šok) – změna z čísla 2 na číslo 1. 

 

8.2 Postup uvedený v STČ-09/IZS: Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým 

počtem raněných a obětí 

Jako první by měli být ošetřeni lidé s nejzávaţnějším zraněním. To znamená, ţe 

členové sloţek IZS na místě zásahu musejí rozhodnout o pořadí, v jakém by se měli ranění 

dostat k lékařskému ošetření. Závaţnost poranění odlišují barevné štítky nebo pásky. Ty 

slouţí třídícím týmům právě k rychlému označení závaţnosti zranění. Zároveň jsou při 

lékařském třídění a přetřídění postiţených uţívány identifikační a třídící karty. Na nich jsou 

části třídící, určené pro vyznačení priority ošetření a transport zraněného, a části ošetřovací, 

do nichţ jsou zapisovány informace o léčebných opatřeních. Tyto karty se umísťují zejména 

na krk nebo některou z končetin postiţeného a slouţí zdravotníkům na shromaţdišti raněných, 

při transportu do zdravotnického zařízení a jako vstupní zdravotnické dokumentace. [17] 

V případě, kdyţ je třeba mít přehled a kontrolu nad velkým počtem postiţených, 

kterým je nutné zajistit lékařské ošetření, se zřizuje stanoviště pro shromáţdění raněných 

a třídění postiţených. Umisťuje se v bezpečné zóně. Na vstupu probíhá lékařské přetřídění 
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postiţených, jejichţ pořadí bylo učeno metodou START. Stanoviště pro odsun pacientů je 

umístěno na výstupu shromaţdiště nebo v jeho blízkosti. Především jde o to zajistit parkování 

vozidel ZZS, plynulost nakládání a transportu postiţených do zdravotnického zařízení. [17] 

 

8.2.1 Přidělení priorit zraněným  

Metoda START se pouţívá pro rychlé určení priority ošetření zraněných. Při třídění 

jsou oběti rozděleni do čtyř kategorií, a to podle závaţnosti zdravotního stavu. Pracovníci 

třídění, kterými mohou být hasiči, zdravotníci, dobrovolníci z řad ČČK nebo laické veřejnosti 

přidělí obětem barevné značkovače, a to podle priority nutnosti ošetření a transportu do 

zdravotnického zařízení. Existují čtyři priority vyjadřující různou potřebu lékařské péče: [17] 

 červená priorita – okamžitá péče: zranění potřebují okamţitou lékařskou péči. 

Selhávají jim ţivotních funkce a potřebují okamţitou odbornou pomoc na místě 

zásahu. Je u nich nutné zajistit ţivotní funkce (průchodnost dýchacích cest, oběhovou 

stabilizaci) a je třeba je co nejrychleji dopravit k lékařskému ošetření na shromaţdiště 

zraněných; 

 žlutá priorita – odložitelná péče: pacienti jsou nesoběstační, neschopní samostatného 

pohybu. Neselhávají jim ale základní ţivotní funkce. Například vzhledem ke 

zlomeninám končetin nejsou schopní se sami dopravit na shromaţdiště zraněných. 

Jsou tedy k lékařskému ošetření dopraveni ihned po transportu pacientů s červenou 

prioritou; 

 zelená priorita – minimální péče: zelenými štítky jsou označováni soběstační ranění, 

kteří vyţadují minimální léčbu. Lékařské ošetření lze u nich odloţit, protoţe poranění 

nejsou závaţného charakteru (oděrky, modřiny). Mohou si navzájem pod dohledem 

zdravotníka pomoci a kontrolovat svůj stav. Je třeba však tyto lidi upozornit, aby 

kdykoliv při změně nebo zhoršení jejich zdravotního stavu okamţitě informovali 

lékaře nebo jiné členy sloţek IZS přítomné na místě zásahu. Nejčastěji potřebují tito 

postiţení odbornou psychologicko-sociální pomoc; 

 černá priorita – zemřelí: jedná se o postiţené bez známek ţivotních funkcí 

(nedýchají ani po zprůchodnění dýchacích cest). Lidé takto označení jsou prohlédnuti 

určeným či soudním lékařem a je třeba je oficiálně prohlásit za mrtvé. Pokud je třeba, 

ponechají se na místě nálezu do rozhodnutí policie o další manipulaci s ostatky, 

případně musí být poloha mrtvých zaznamenána v situačním plánku mimořádné 

události.  
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8.2.2 Vyhodnocení priorit 

Podle vyhodnocovacího schématu (viz Obrázek 18) se zraněný označí barevnou 

páskou nebo štítkem.  

 
 

Obrázek 18: Schéma a použití vyhodnocovacího schématu třídicího systému [17] 

 

Označení priority musí trvat od 30 do 60 vteřin, kdy: [17] 

 třídící pracovník nebo tým prohlédnou kaţdého zraněného a přidělí mu barevnou 

prioritu odsunu, například barevným páskem na ruku, nebo štítkem na krk; 
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 chodící pacienti jsou vyzváni, aby se dostavili na předem určené místo, kde budou 

označeni zelenou prioritou jako lehce ranění; 

 raněné, kteří zůstanou na místě zásahu, třídící pracovník prohlédne. Pokud raněný ani 

po uvolnění dýchacích cest nezačne dýchat, je mu přidělena černá priorita a raněný 

zůstává bez další péče na místě zásahu, a to do uvolnění kapacity ošetřujících 

pracovníků; 

 pokud raněný, který zůstal na místě zásahu a nemůţe se dostavit na určené místo, 

dýchá, třídící pracovník provede kontrolu dechové frekvence (podle intervalů dechové 

frekvence) 

a) pokud raněný dýchá příliš rychle nebo pomalu, třídící pracovník mu přidělí 

červenou prioritu a přednostně je přesune k lékařskému ošetření, následně 

kontroluje krevní oběh; 

b) pokud tepovou frekvenci raněného nelze na vnitřní straně zápěstí nahmatat, je mu 

přidělena červená priorita a je přednostně odsunut k lékařskému ošetření; 

c) další kontrola zdravotního stavu je moţná podle stisku nehtového lůţka. Pokud po 

jeho stisku a uvolnění nedojde do 2 vteřin k opětovnému zčervenání, raněnému je 

přidělena červená priorita a třídící pracovník ho přednostně přesune k lékařskému 

ošetření; 

 pokud raněný reaguje na slovní podněty, tedy je při vědomí, třídící pracovník mu 

přidělí ţlutou prioritu. K lékařskému ošetření bude odsunut poté, co budou přednostně 

ošetřeni všichni ranění označení červenou prioritou; 

 pokud raněný není při vědomí, třídící pracovník mu přidělí červenou prioritu 

a přednostně ho odsune k lékařskému ošetření.  

ZZS zpracuje, podle Přílohy 1 List cílových zdravotnických zařízení – Identifikační 

a třídící karta, vlastní přehled ošetřených a transportovaných, a to ve fázi zahájení transportu 

do zdravotnického zařízení. Postiţené eviduje podle čísel na třídící kartě. Třídící karta se 

předává společně s pacientem ve zdravotnickém zařízení. Během třídění nebude ZZS 

provádět ţádnou další evidenční činnost raněných z důvodu časové tísně, ale provede pouze 

základní vyplnění karty a vyznačení priority. Třídící kartu obdrţí od třídícího lékaře ZZS 

i zemřelé osoby, ale pouze s vyznačenou černou prioritou a časem. Tělo se ponechá na místě 

zásahu. Na první pohled tak je jasné, ţe osoba byla nalezena a prošla třídícím sítem. Třídící 

karta můţe být sejmuta poté, co se těla ujmou soudní lékaři a vyšetřovatelé a přenesou tělo na 

shromaţdiště zemřelých. [17] 
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8.3 Srovnání postupů ve stěžejních dokumentech popisujících metodu START 

 Nejzásadnějším rozdílem obou dokumentů v aplikaci metody START je postup 

třídění. Metodický list doporučuje jako první vytřídit pacienty ze 3. skupiny, tedy lehce 

zraněné a označené zeleně. Kromě popisu třídění uvádí také moţné komplikace, které se 

mohou v jeho průběhu vyskytnout. Navíc uvádí, ţe k transportu zraněných do bezpečné zóny 

lze případně vyuţít i policisty, příslušníky armády, pracovníky Českého červeného kříţe nebo 

dobrovolníky.  

Katalog typových činností preferuje při třídění pacienty z 1. skupiny s červenou 

prioritou, vyţadující bezprostřední pomoc. Upozorňuje, ţe přetřídění jednoho zraněného by 

mělo trvat zhruba 30 aţ 60 vteřin a poukazuje na to, ţe třídící značky nebo karty by měly být 

umístěny na dobře viditelném místě – hruď, krk nebo ruka raněného. Dokument také popisuje 

činnost zdravotníků při zásahu a následném transportu pacienta do zdravotnického zařízení. 

Oba dokumenty shodně uvádějí čtyři skupiny třídění, stejnou prioritizaci a barevné 

označení zraněných.  
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9 Zařazení metody START do systému havarijních a krizových plánů 

V České republice existuje přehledný soubor krizových a havarijních plánů, které jsou 

navzájem propojeny a jimiţ se v případě vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události 

řídí nejen sloţky IZS, ale také orgány územní správy a samosprávy a fyzické a právnické 

osoby. 

Metoda START je začleněna do souboru krizových plánů kraje, z Obrázku 19 

vyplývá, jakým způsobem. V následujících podkapitolách jsou podrobněji rozebrány 

jednotlivé typy plánů. Nejvýše v celé hierarchii krizového plánování na úrovni kraje stojí 

krizový plán kraje, jeho součástí je havarijní plán kraje, který obsahuje traumatologické plány. 

Přílohou jejich části (traumatologického plánu ZZS) je popis metody START. 

 

 

Obrázek 19: Začlenění metody START do systému krizového plánování [vlastní] 
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9.1 Krizový plán 

Obecně se jedná se o dokument, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů 

k řešení krizových situací v působnosti orgánu krizového řízení. Údaje, které jsou nutné pro 

zpracování krizových plánů vyţaduje, shromaţďuje a eviduje HZS kraje. Jedná se o údaje, 

které jsou společné obvykle pro více zpracovatelů krizových plánů. Zpracovateli krizového 

plánu mohou být správní úřad nebo jiný státní orgán a orgány samosprávy, které mají 

povinnost krizový plán vypracovat s ohledem na charakteristiku území. [2] 

Krizový plán kraje zpracovává HZS kraje a schvaluje ho hejtman. Obecně krizový 

plán kraje obsahuje dvě části: [2] 

 základní část – vymezení působnosti; odpovědnost, úkoly kraje s ohledem na 

charakteristiku území; charakteristika organizace krizového řízení kraje; výčet 

a hodnocení moţných krizových rizik, jejich dopad na území kraje; činnost subjektů 

krizového plánování podílejících se na zajištění krizových opatření; další podklady 

a zásady pro pouţívání přílohové části krizového plánu kraje; 

 přílohová část – kromě havarijního plánu kraje obsahuje ještě přehled sil a prostředků 

včetně jejich počtu a vyuţitelnosti, které jsou k dispozici; katalog krizových opatření; 

typové plány; povodňový plán povodí kraje; operační plány; plán nezbytných 

dodávek; plán hospodářské mobilizace; plán akceschopnosti kraje; plány spojení kraje; 

plány materiálně-technického zabezpečení plány zdravotnického zabezpečení kraje; 

topografické mapy území kraje s vyznačenými riziky atd. 

Aktualizace krizového plánu se děje podle nařízení vlády jednou za 3 roky. [16] 

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, součástí přílohové části krizového plánu kraje je 

havarijní plán kraje. 

 

9.2 Havarijní plán 

Havarijní plán je v obecné rovině dokument, který zajišťuje připravenost orgánů 

územní správy a samosprávy a dotčených právnických nebo podnikajících fyzických osob na 

provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádné události, a to za pouţití 

dosaţitelných sil a prostředků. Odlišují se havarijní plán územního celku, vnější havarijní plán 

a vnitřní havarijní plán. Zpracované havarijní plány jsou součástí krizového plánu daného 

územního celku. [5] 

Rámcově obsahuje havarijní plán podle publikace Obecné zásady havarijního 
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plánování pět částí: [5] 

 informace o systému – charakteristika systému, analýza rizik v systému, informace 

o rizicích v okolí systému a vazby systému na okolí; 

 činnosti systému při vzniku havárie – síly a prostředky systému určené k likvidaci 

havárie, síly a prostředky okolních systémů smluvně vázaných pro řešení havárie, 

vyrozumění a varování v systému, spojení v systému i vně včetně předávání informací 

a zajištění asanačních prací v systému; 

 konkrétní činnosti systému při likvidaci havárie – na toto místo je zařazen 

traumatologický plán; 

 grafické části pro jednotlivé konkrétní činnosti; 

 ostatní formální náleţitosti – platnost plánu, schvalovací doloţka a systém kontroly 

a prověřování.  

Havarijní plán kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje minimálně ve dvou 

kopiích, a to pro řešení mimořádné události, při níţ je vyhlášen třetí nebo zvláštní stupeň 

poplachu. Jedna kopie havarijního plánu kraje se ukládá na operační a informační středisko, 

druhá je součástí krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu 

kraje. 

Součástí havarijního plánu kraje jsou také plány konkrétních činností, kam je zařazen 

traumatologický plán kraje. 

 

9.3 Traumatologický plán 

Obecně je traumatologický plán monotematickým plánem konkrétní činnosti, který je 

jednak samostatným doplňkem havarijního plánu, jednak jeho nezbytnou součástí. Obsahuje 

způsob zabezpečení zdravotnických opatření postiţeným osobám. [6, 13] 

Obsah plánu konkrétní činnosti je určen ve většině případů právními předpisy (např. 

chemické látky, jaderně-energetická zařízení). V případě traumatologického plánu kraje 

ukládá povinnost například zpracovat: 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) [71]; 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [9]; 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) [10]; 

 vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému [13]; 
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 vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě. [14] 

Dále je podloţen metodickými pokyny, v případě zapracování metody START se 

jedná o Katalog typových činností [17].  

Úkolem traumatologického plánu kraje je zajistit připravenost zdravotnictví kraje 

a poskytnout nezbytnou zdravotní péči v době mimořádné události, dále vytvořit ucelený 

systém poskytování zdravotní péče v podmínkách havarijní situace a navozeného havarijního 

stavu na území kraje s respektováním kompetencí základních sloţek IZS. Plán je podle potřeb 

průběţně doplňován a aktualizován. Zpracovatelem traumatologického plánu kraje je krajský 

úřad ve spolupráci s jednotlivými zdravotnickými organizacemi a ZZS kraje. [6, 42] 

Existují tři typy traumatologického plánu daného územního celku: [6] 

 traumatologický plán záchranné zdravotnické sluţby – jeho cílem je zajistit 

přednemocniční péči v místě mimořádné události s výskytem hromadného postiţení 

osob. Jeho úkolem je například zajistit aktivaci prostředků a sil, popsat chování 

vedoucího lékaře zásahu, úkoly dispečinku. Přílohovou částí tohoto plánu je právě 

metoda START. Zpracovatelem tohoto plánu je, bez ohledu na zřizovatele, ZZS 

daného kraje; 

 traumatologický plán zdravotnického zařízení – cílem je zajištění odborné zdravotní 

péče při hromadném příjmu postiţených osob z místa mimořádné události a zajištěné 

následné péče podle charakteru postiţení zdraví. Zdravotnické zařízení je poskytovatel 

odborné zdravotní péče; 

 traumatologický plán organizace. 

Obecně traumatologický plán ZZS, jehoţ přílohou je právě popis metody START, 

obsahuje: [6] 

 plán svolání a vyrozumění; 

 systém zapojení Letecké záchranné sluţby; 

 seznam členů krizového štábu; 

 seznam členů mobilního místa řízení; 

 seznam členů střediska záchranné sluţby; 

 prostředky zásahu střediska záchranné sluţby – základní prostředky a předurčené 

prostředky; 

 provozní pokyny. 
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Na rozdíl od traumatologického plánu ZZS tvoří traumatologický plán zdravotnického 

zařízení a traumatologický plán kraje scénář reakce na hromadný výskyt osob se zdravotním 

postiţením. V koncepci obou plánů by měl být také bod vztahující se k výstavbě a funkčnosti 

centra třídění s volnými přístupovými cestami a odsunovými cestami do cílových prostor 

v čele s lékařem. V traumatologickém plánu zdravotnického zařízení je sice také uvedena 

pasáţ týkající se třídění pacientů podle závaţnosti poranění, jedná se však o třídění lékařské, 

které podle dokumentu provádějí lékaři příjmových skupin a odborníci přímo ve 

zdravotnickém zařízení. Je to tedy třídění sekundární. Na rozdíl od třídění metodou START se 

podle traumatologického plánu zdravotnického zařízení (ZZ) pacienti třídí do pěti skupin: [6] 

 pacienti lehce zranění s moţností odkladu; 

 pacienti s ohroţením vitálních funkcí bez indikace k akutní operaci; 

 pacienti s ohroţením vitálních funkcí a nutností operace; 

 pacienti s ohroţením ţivota a indikací k urgentní operaci; 

 děti (platí stejné zásady). 
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10 Situace v jednotlivých krajích České republiky 

Diplomová práce popisuje znalosti metody START a její vyuţití ve dvanácti krajích 

České republiky. Zcela chybí informace z Karlovarského a Jihočeského kraje, jejichţ HZS 

a ZZS i přes opakovanou výzvu nedodaly potřebné podklady. Ze stejného důvodu chybí 

informace o pouţívání metody START u HZS kraje Vysočina a ZZS Ústeckého kraje. 

Metoda START není v povědomí jednotek HZS v České republice ještě zcela 

zakotvena. V praxi byla zatím u zásahu pouţita pouze při vlakovém neštěstí ve Studénce 

v Moravskoslezském kraji, k němuţ došlo 8. srpna 2008 (viz podkapitola 10.9 

Moravskoslezský kraj). Tato kapitola tedy mapuje, do jaké míry metodu třídění znají 

příslušníci HZS jednotlivých krajů, zda byli k jejímu pouţití speciálně vyškoleni a zda 

absolvovali cvičení, při němţ by byla tato metoda aplikována. Zaměřuje se také na to, jakým 

způsobem je metoda START zakomponována do krizových plánů toho kterého kraje. Dále se 

věnuje spolupráci HZS se ZZS jednotlivých krajů. Popisuje také typy identifikačních 

a třídících karet, jeţ mají ZZS krajů k dispozici. 

Jiří Mašek ve své výukové prezentaci zdokumentoval pět typů identifikačních 

a třídících karet. [41] 

 brněnský model (viz Obrázek 20); 

 
Obrázek 20:Třídící a identifikační karta – „brněnský model [41] 
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 zlínský model (viz Obrázek 21); 

 
 

Obrázek 21: Třídící a identifikační karta – „zlínský model“ [41] 

 

 praţský model (viz Obrázek 22); 

 
 

Obrázek 22: Třídící a identifikační karta – „pražský model“ [41] 
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 olomoucký model (viz Obrázek 23); 

 
Obrázek 23: Třídící a identifikační karta – „olomoucký model“ [41] 

 

 královéhradecký model (viz Obrázek 24). 

 
Obrázek 24: Třídící a identifikační karta – „model královéhradecký [41] 
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V současné době se jedná o sjednocení jednotlivých typů karet. Pouţívat by se měl 

tzv. brněnský model, který je také uveden v Katalogu typových činností. [41] 

 

10.1 Hlavní město Praha 

Při pouţití metody START by hasiči hlavního města Prahy vycházeli z typové činnosti 

STČ 09/IZS. [17] Zvláštností HZS hlavního města Prahy jistě je, ţe hasiči ţádné třídící 

označovače na výjezdových vozidlech nemají. U kaţdého většího zásahu jsou totiţ přítomny 

sloţky IZS společně. Tedy ZZS je na místě zároveň s HZS a Policií ČR a při třídění by 

vyuţila svůj typ třídících karet , kterým je „praţský model“ (viz Obrázek 22). [44] 

Podle informací tiskové mluvčí por. Bc. Pavlíny Adamcové jednotky PO HZS HMP 

metodu START ještě v praxi nevyuţily, přesto ji znají dobře ze školení, kde se na ni 

teoreticky připravují. Poslední velké cvičení, při němţ bylo uplatněno třídění zraněných, se 

konalo v roce 2005 pod názvem „Podzim 2005“. Šlo o simulaci exploze metra ve stanici 

Náměstí republiky. Akce se účastnilo zhruba 200 figurantů.  

Metoda je také popsána v traumatologickém plánu ZZS HMP, který je ve formě 

přílohy součástí traumatologického plánu hlavního města Prahy a jehoţ zpracovatelem je ZZS 

hlavního města Prahy. Traumatologický plán HMP je součástí Havarijního plánu HMP, za 

jehoţ zpracování je odpovědný HZS hlavního města Prahy. V plánu je uvedeno, ţe první 

lékař na místě události se stává vedoucím lékařem zásahu a je odpovědný za správný průběh 

zásahu ZZS, tedy i za průběh a taktiku třídění. Při zásahu lze uplatnit různé postupy, a to 

pokud se postiţení nacházejí na volné ploše, kdyţ jsou zraněné osoby vynášeny postupně 

například ze sutin, jinak při přítomnosti látek CBRN atd. Tam, kam nemohou 

z bezpečnostních důvodů záchranáři, je do třídění nutné zapojit také hasiče. [45] 

 

10.2 Středočeský kraj 

Ve Středočeském kraji vycházejí hasiči pro pouţití metody START z Katalogu 

typových činností [17]. V případě aplikace metody při zásahu mají jednotky HZS kraje 

k dispozici barevné třídící karty. Zajímavostí je, ţe kromě čtyř tradičních barev k určení 

priorit (červená, ţlutá, zelená a černá), mají k dispozici ještě karty modré (viz Obrázek 23). 

Podle informací tiskového mluvčího por. Ladislava Křivana se tyto karty pouţívají v případě, 

„když nelze jednoznačně určit zařazení zraněného a prioritu. Uvedu příklad: zraněný sice 

dýchá, ale jeho poranění jsou tak vážná, že zřejmě nepřežije transport.“ [47] 
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Obrázek 23: Třídící značky a materiál užívaný jednotkami HZS Středočeského kraje [47] 

 

Metoda START je popsána v traumatologickém plánu ZZS Středočeského kraje, jenţ 

vypracovává ZZS kraje. Do havarijního plánu se tedy dostává jako součást traumatologického 

plánu. V jeho přílohách je uvedena například činnost první posádky na místě mimořádné 

události (viz Příloha 3) nebo obsah dokumentace pro mimořádné události, kde jsou také 

uvedeny typy identifikačních a třídících karet a dalšího potřebného vybavení (viz Příloha 4). 

Na vypracování traumatologického plánu kraje a jeho příloh se podílela pracovní skupina 

grémia primářů v čele s náměstkem LPP a náměstkem pro ošetřovatelskou péči. Jmenovitě se 

podíleli MUDr. Jana Šeblová, PhD., MUDr. Jose Dizon, MUDr. Pavol Kačenga, MUDr. Leoš 

Klia a Mgr. Věra Zemanová. Textově je zmínka o metodě START také v Metodice činnosti 

první posádky na místě mimořádné události. [48] 

Hasiči byli o pouţívání metody START v praxi proškoleni, nicméně ji ještě při 

skutečném zásahu nemuseli pouţít. Jiţ v roce 2005 se uskutečnilo cvičení na téma 

„Teroristický útok na vlak“, kde byly zásady metody vyuţity, přestoţe při třídění zraněných 

pacientů nebyly pouţity barevné označovače. [46, 47] 

 

10.3 Plzeňský kraj 

Jednotky PO HZS Plzeňského kraje by v případě pouţití metody START vyšly 

z Metodického listu [19] a Katalogu typové činnosti [17]. Pro třídění mají hasiči na všech 

poţárních stanicích k dispozici barevné označovače na zápěstí (viz Obrázek 24), které vozí 

k zásahu. [49] 

Během roku 2009 byli zdravotníky nebo pracovníky Českého červeného kříţe za 

účelem předtřídění zraněných a postiţených právě pomocí metodiky START proškoleni 

všichni velitelé čet a druţstev. V roce 2010 je tato metoda také zařazena do odborné přípravy.  

První taktické cvičení IZS, během něhoţ se zkoušelo předtřídění metodou START 
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nezdravotníky (hasiči), absolvovaly sloţky IZS v Plzeňském kraji 28. dubna 2010 s názvem 

„Ţelezniční nehoda“, které vycházelo z reálné situace ţelezničního neštěstí u Studénky. Akce 

se účastnilo zhruba 280 figurantů. [49, 50] 

 

 
 

Obrázek 24: Barevné rozpisovače na zápěstí [49] 

 

Metoda START je zapracována do Traumatologického plánu ZZS Plzeňského kraje. 

Mimořádné události a krizové situace většího významu často přesahují běţnou provozní 

kapacitu ZZS, proto musí dojít k aktivaci dalších vlastních sil a prostředků, popřípadě je nutné 

ţádat o součinnost další sloţky IZS v rámci vlastního či sousedního kraje. Za účelem aktivace 

vlastních sil a prostředků je zpracován základní dokument – Traumatologický plán (TP) ZZS. 

[50] 

„Tento dokument řeší základní otázky: kdo, co, kdy a jak bude řešit. Jsou v něm 

uvedeny podmínky aktivace traumatologického plánu, způsob aktivace sil a prostředků, dále 

úkoly v místě zásahu (organizace v místě zásahu, úkoly vedoucího lékaře zásahu), úkoly 

zdravotnického operačního střediska (dispečinku) a úkoly krizového štábu ZZS PK. 

V přílohové části je organizační struktura ZZS PK, složení a spojení na krizový štáb ZZS PK, 

sumární počet sil a prostředků a na závěr právě výše zmiňovaná metodika START,“ vysvětlil 

MUDr. Pavel Hrdlička, náměstek útvaru krizového řízení, vedoucí lékař oblasti Plzeň-město.  

Zdravotníci pouţívají k třídění zraněných nové třídící karty. V minulosti vyuţívali tzv. 

„brněnský model“, který byl podkladem pro právě nový doporučovaný typ třídící karty podle 

metodického pokynu ministerstva zdravotnictví, resp. zanesený v Katalogu typových činností 

[17] (viz Obrázek 20). Tyto třídící karty jsou vyrobeny z měkkého ohebného plastu, v horní 

části je umístěna kapsa se samolepkami se štítky pro identifikaci (číslo třídící karty – 
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pacienta) a označení MU s výskytem CBRNE (chemického, biologického, radiologického, 

nukleárního a výbušného postiţení). [50] 

 

10.4 Liberecký kraj 

Sloţky IZS v Libereckém kraji postupují v případě nehody s velkým počtem raněných 

podle Katalogu typových činností [17], který je součástí havarijních plánů krajů. O pouţití 

metody rozhoduje na místě mimořádné události nebo nehody velitel zásahu. Hasiči ke třídění 

pouţívají elektrikářské plastové stahovací pásky v příslušných barvách, které se nesnadno 

sundávají. Během cvičení totiţ zjistili, ţe lehčeji zranění mohou měnit své barevné označení 

s těţce raněnými, aby byli dříve ošetřeni. HZS Libereckého kraje nepouţívá materiál 

konkrétní firmy. [51] 

Profesionální jednotky v rámci Libereckého kraje byly proškoleny pracovníky ZZS 

Libereckého kraje podle Katalogu typové činnosti [17]. Školení bylo rozděleno na část 

teoretickou, při níţ se hasiči na učebně seznámili s textem vlastí typové činnosti, 

a prostřednictvím instrukčně metodického zaměstnání byl proveden výcvik na místě za účasti 

cca 50 figurantů. Nácvik třídění většího počtu zraněných osob metodou START společně se 

školící částí uţ proběhl na všech územních odborech HZS Libereckého kraje v rámci 

instrukčně metodických zaměstnání. Proškoleny byly všechny jednotky Hasičského 

záchranného sboru Libereckého kraje, jednotka HZS podniku SŢDC, s.o. Liberec a pracovníci 

ČČK. Nácvik i školící část vţdy probíhaly ve spolupráci se ZZS kraje a oddělením IZS HZS 

Libereckého kraje. [52, 53] 

HZS Libereckého kraje ve spolupráci se ZZS kraje provedl celkem čtyři cvičení (na 

území okresů Česká Lípa, Jablonec n.N., Liberec a Semily), při nichţ bylo provedeno třídění 

metodou START. V roce 2008 se uskutečnilo cvičení se školící částí na nádraţí v Brništi, 

v roce 2009 poté na nádraţí v Tanvaldu, Turnově a nakonec na tramvajové trati ve 

Vratislavicích nad Nisou. Vţdy bylo ve vagónech asi 50 figurantů s namaskovaným různým 

stupněm poranění. V první části lékař ZZS vysvětlil skupině hasičů správné přetřídění 

jednotlivých poranění. Ve druhé části si v rámci cvičení hasiči vyzkoušeli sami třídění 

raněných, vynášení z vagónů a transport k sanitním vozům. Jako rozhodčí fungovali na místě 

lékaři ZZS, kteří hodnotili správnost třídění i správné zacházení se zraněnými. Všechna 

cvičení byla hodnocena velmi kladně, hasiči si odnesli cenné poznatky a velmi ocenili 

spolupráci při nácviku se ZZS. V roce 2010 se uskuteční mezinárodní cvičení, kde opět 

alespoň někteří ranění budou tříděni příslušníky HZS, další cvičení se chystá se zásahem 
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v zamořeném prostoru, kde opět budou třídit příslušníci HZS. [51, 52, 53] 

Metoda START je součástí Havarijního plánu kraje, jeho části „Plány konkrétních 

činností C -2“ Traumatologický plán zdravotnictví jako jeho příloha. Samozřejmě je i součástí 

Traumatologického plánu ZZS Libereckého kraje a je v dokumentaci pro mimořádné události, 

které vozí posádky s sebou. Odpovědnost je dána zákonem, za vypracování TP zdravotnictví 

kraje odpovídá krajský zdravotní rada, za TP ZZS ředitel ZZS. [52] 

Zdravotníci v kraji mají pro třídění k dispozici identifikační a třídící karty – „zlínský 

model“ (viz Obrázek 21). 

 

10.5 Královéhradecký kraj 

V případě pouţití metody START by hasiči Královéhradeckého kraje postupovali 

podle Katalogu typových činností [17]. Při třídění by vyuţili „diskotékové“ (viz Obrázek 25) 

nebo „ţaluziové“ pásky, které mají k dispozici na výjezdových vozidlech. [55] V roce 2009 se 

zdravotníci zapojili na základě poptávky HZS Královéhradeckého kraje do školení příslušníků 

HZS v problematice třídění START pomocí barevných pásků. [57] 

 

 
 

Obrázek 25: Třídící pásky, jež mají k dispozici hasiči Královéhradeckého kraje [54] 

 

V roce 2009 se v kraji uskutečnila tři taktická cvičení zaměřená na součinnost 

základních sloţek IZS (ve Všestarech, Českém Meziříčí a v Miletíně). Tématem těchto 

cvičení byly dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob, akce ve Všestarech se 

účastnilo dokonce 45 figurantů. Dvě z nich měla za úkol prověřit připravenost a součinnost 

základních sloţek IZS okresů Rychnov nad Kněţnou a Náchod a Jičín a Trutnov. Dalším 

cílem bylo vyzkoušení systému vyrozumění sloţek IZS a dotčených orgánů státní správy 
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a samosprávy, stanovení postupů při poskytování předlékařské pomoci a transport zraněných, 

řešení mimořádné události s větším počtem zraněných v závislosti na společné typové 

činnosti (HZS – předlékařské třídění, ZZS – třídění pacientů při MU s hromadným výskytem 

postiţených) a prověřit traumatologický plán spádových zdravotnických zařízení. Při obou 

cvičeních hasiči při třídění postupovali podle metody START a zraněné osoby vytřídili 

správně. Fotografie a závěry ze cvičení najdete v Příloze 1 a Příloze 2. [56] 

Metoda START je zapracována v Traumatologickém plánu ZZS Královéhradeckého 

kraje. V plánu je mimo jiné uvedeno vybavení všech posádek a chirurgických příjmových 

ambulancí nemocnic třídícími kartami, které se opět odlišují od ostatních typů karet 

pouţívaných v jiných částech České republiky (viz Obrázek 26). [57] 

  

  

Obrázek 26: Identifikační a třídící karty, jež využívají ZZS v Královéhradeckém kraji [57] 
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10.6 Pardubický kraj 

Základním dokumentem HZS Pardubického kraje pro pouţívání metody START je 

Metodický list bojového řádu [19]. 

Školení dané metody probíhá v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek poţární 

ochrany, takţe řešen je i taktický postup metody START. Při školeních spolupracuje HZS se 

ZZS kraje. Dne 17. září 2008 se v Pardubicích uskutečnilo společné cvičení sloţek IZS 

„Polytrauma 2008“, při němţ byl simulován zásah u letecké nehody s 90 cestujícími na 

palubě. Při cvičení byla vyuţita i metoda START. Několik fotografií ze zásahu u nehody 

naleznete v Příloze 5. [58, 37] Při cvičení bylo vyuţito třídících a identifikačních karet 

z Obrázku 27. Zvláštností je, ţe priorita 4, pojmenovaná zde „Bez známek ţivota (dead)“, je 

znázorněna bílou, nikoliv černou barvou, jak je u označování podle metody START obvyklé.  

 

 

 
 

Obrázek 27: Třídící karta využívaná v Pardubickém kraji [59] 

 

Metoda START je zapracována do Havarijního plánu Pardubického kraje – části 

Traumatologický plán ZZS (grafická příloha je uvedena v Příloze 6). Zodpovědnou sloţkou 

za zpracování je Zdravotnická záchranná sluţba Pardubického kraje. TP ZZS je společně 

s Traumatologickými plány jednotlivých nemocnic v kraji součástí Traumatologického plánu 

kraje, který zpracovává krajský úřad. TP je součástí Havarijního plánu Pardubického kraje, 

jehoţ zpracovatelem je HZS Pardubického kraje. [58, 59] 
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Obrázek 28: Třídící karta ZZS Pardubického kraje [59] 

 

Třídící karta, kterou v současnosti pouţívá ZZS Pardubického kraje (viz Obrázek 27 

a 28), vychází z metodiky MIMMS (viz Kapitola 4.3). ZZS ji převzala z Velké Británie 

a upravila. Karta je zhotovena z pevného papíru, který je odolný proti vodě, lze na ni 

zapisovat jakýmikoli psacími potřebami, zápis je nesmyvatelný. Na třídící ploše do karty 

záchranáři nic nezapisují, pouze provedou třídění a barevně určí prioritu. Karta je vţdy 

sloţená tak, aby na viditelné ploše byla barva podle třídění a na spodní straně identifikační 

štítek. Výhody karty jsou v barevném rozlišení, i při větší vzdálenosti je zřetelná priorita 

zraněného. Primární třídění probíhá na základě metodiky START, která je společná i pro 

HZS. Na kartě lze snadno měnit priority při změně stavu zraněného, jednoduchým 

přeskládáním třídící karty. Neklade si nároky na úplné vyplnění, obsahuje veškeré náleţitosti 

stanovené vyhláškou č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci. V nákladu 1 200 ks, jenţ 

si nechala ZZS Pardubického kraje zhotovit, bylo kalkulováno s cenou 6,50 Kč bez DPH/1ks. 

[59] 

Pouţití třídící karty tohoto typu povaţuje ZZS Pardubického kraje za výhodné pro 

organizaci, zajišťující přednemocniční neodkladnou péči (PNP). Po náleţitém zácviku 

personálu je její uţití v praxi snadné. Vzhledem k prohlubujícímu se nedostatku lékařů v PNP 

bude primární třídění zraněných v místě vzniku mimořádné události pouze na bedrech 

středního zdravotnického personálu (SZP) nebo niţšího zdravotnického personálu (myšleni 

příslušníci HZS). Omezený počet lékařů bude plnit své úkoly na místech sekundárního 

třídění. Pokud se podaří kvalitně zacvičit větší počet SZP, ten bude schopen vykonávat 

i funkce velitele (vedoucího) zdravotnického zásahu. [59] 
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10.7 Olomoucký kraj 

Jednotky HZS Olomouckého kraje pouţívají podle vyjádření náměstka ředitele pro 

IZS a operační řízení HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Petra Ošlejška, Ph.D., standardních 

postupů v rámci HZS ČR. Základními dokumenty pro pouţití metody START tedy jsou 

Metodický list Bojového řádu jednotek PO [19] s pomůckou ČAHD
7
 Pomůcka velitele 

jednotky poţární ochrany – START metoda třídění raněných (viz Příloha 7) [61] a Katalog 

typových činností [17] [60]. Ve výbavě kaţdého výjezdového vozidla jsou třídící karty. 

V tomto případě se jedná o typ pouţívaný v kraji také zdravotníky – „olomoucký model“ (viz 

Obrázek 23). Při zásahu však jejich vyuţití ještě nebylo potřeba.  

„Výhodou třídící a identifikační karty jsou barevné trhací růžky. Žlutý růžek si oddělí 

pracovník, který eviduje zraněného, zelený růžek ten, kdo zraněného předá do zdravotnického 

zařízení. V sanitních vozech mají záchranáři k dispozici speciální karty (viz Příloha 8), do 

nichž se vypisuje barevná priorita pacienta, jaká skupina jej převáží a do jakého 

zdravotnického zařízení. Tento systém zjednodušuje zpětnou evidenci a identifikaci zraněných. 

Na jeden list se vypisují maximálně 3 zranění, protože do jednoho vozidla se vejdou právě tři 

postižení,“ říká MUDr. Jan Weinberg, náměstek pro PNP ZZS Olomouckého kraje. 

Příslušníci HZS Olomouckého kraje jsou na pouţití metody START školeni v rámci 

plánu odborné přípravy, výuka je zajišťována lékaři ZZS. Předurčení jsou příslušníci s vyšším 

vzdělávacím zaměřením, absolventi specializačního kurzu „Řidič vozidla doprava nemocných 

a raněných pro příslušníky HZS.“ 

Hasiči absolvovali několik celokrajských cvičení, při nichţ vyuţili laického třídění. 

Jednalo se o cvičení na téma sráţka vlaku v tunelu, dopravní nehoda na dálnici, ţelezniční 

nehoda s velkým mnoţstvím raněných. Této akce se účastnilo zhruba 120 figurantů a byl tak 

proveden nácvik třídění a péče o jednotlivé skupiny zraněných. Při všech akcích HZS 

Olomouckého kraje úzce spolupracoval se ZZS Olomouckého kraje pro sjednocení všech 

postupů. [61, 62] 

Metoda START je zapracována do Traumatologického plánu ZZS kraje, který 

s metodou pracuje jako se stěţejním prostředkem třídění v případě událostí s HPZ. [62] 

 

10.8 Jihomoravský kraj 

Základním dokumentem, podle kterého HZS Jihomoravského kraje postupuje při 

                                                 

7
 ČAHD = Česká asociace hasičských důstojníků 
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mimořádných událostech s velký počtem zraněných, je Katalog typových činností. [17] 

Na základě několika předešlých cvičení, u nichţ hasiči HZS JmK tuto třídící metodu 

vyuţili, dospěli k názoru, ţe pro značení s ohledem na praktičnost, funkčnost a na finanční 

moţnosti budou vyuţívat značících „tzv. diskotékových“ pásku (viz Obrázek 29). Cena 

jednoho pásku činí 2 Kč. Pásek má navíc ještě kontrolní ústřiţek, takţe pro záchranáře, který 

třídí zraněné, má tu výhodu, ţe lehce můţe veliteli zásahu nahlásit, kolik lidí a do jakých 

skupin roztřídil. Sadami, které obsahují 5 pásků černé barvy, 10 ţluté a červené a 15 zelené 

barvy, byly vybaveny všechny první výjezdové vozy HZS JmK. Uloţeny jsou také ve voze se 

speciální technikou a u paramediků, jejichţ účast by se na tomto typu zásahu předpokládala. 

[63] 

 

  
Obrázek 29: Provedení značících pásků při použití třídící metody START v Jihomoravském kraji [63] 

 

O tom, kdo rozhoduje, zda se metoda START při zásahu pouţije, je velitel zásahu, 

kterým můţe být hasič i lékař. Vychází se z typu události nebo z Katalogu typových činností 

[17] a dalších navazujících předpisů. Kpt. Ing. Milan Tlamka z krajského ředitelství HZS 

Jihomoravského kraje k metodě START říká: „Z praxe již však víme, že tato metoda není 

vždy zcela využitelná, například u dopravních nehod autobusu, kde jsme nuceni 

zraněné ´odebírat´ z dopravního prostředku postupně. Vše je ale výhradně na rozhodnutí 

velitele zásahu.“ 

Příslušníci HZS Jihomoravského kraje jsou k pouţití metody START školeni v rámci 

poţární ochrany, vycházejí při tom z Metodického listu [19]. Při školeních vyuţívají také 

znalostí paramediků z vlastních řad. V loňském roce se navíc jednotky HZS zapojily do 

velkého cvičení, jehoţ námětem byla nehoda na dálnici. Přibliţně v polovině května 2010 se 

uskutečnilo cvičení na přehradě Nové Mlýny na téma záchrana lidí z lodi, při kterém byla 

metoda také pouţita. [63] 
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 Pouţití metody START je zavedeno do Traumatologického plánu kraje jako součást 

Traumatologického plánu ZZS. V dokumentu je také uveden typ visačky určené při třídění 

přímo pro zdravotníky ZZS, kteří si na přetřiďovacím pracovišti čísla, barvy či cedulky 

START nahradí svou vlastní visačkou „brněnský model“ (viz Obrázek 20). Na ní je uveden 

podrobnější popis zraněného. [63] Traumatologický plán je poté součástí Havarijního plánu 

kraje. 

V letošním roce byl Havarijní plán Jihomoravského kraje aktualizován. Část 

dokumentu z plánu konkrétních činností – Traumatologického plánu s názvem „Laické třídění 

při HPZ dle metodiky START“, kterou má schválit odbor zdravotnictví Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, uvádím v Příloze 9. Za zpracování havarijního plánu je zodpovědný 

HZS Jihomoravského kraje. [64] 

 

10.9 Moravskoslezský kraj 

HZS Moravskoslezského kraje postupuje v souladu s interními předpisy HZS ČR, 

v případě metody START se jedná o Katalog typových činností sloţek IZS [17] a Metodický 

list [19]. Co se týká pouţívání oznamovačů pro třídění, v současné době (a bylo tomu tak i při 

zásahu u ţelezničního neštěstí ve Studénce), pouţívají hasiči v kraji stejné třídící 

a identifikační karty jako ZZS MSK. Podle vyjádření Jiřího Šindlera, bývalého ředitele 

odboru IZS HZS Moravskoslezského kraje, se však postupně s ohledem na dynamický vývoj 

bude HZS MSK klonit k systému „plastový pásek“. [66] 

Příslušníci HZS Moravskoslezského kraje metodu START pravidelně ve spolupráci se 

ZZS kraje cvičí, nejčastěji u cvičení typu nehoda s hromadným výskytem raněných. Další 

přetříďování je jiţ sofistikovanější a je prováděno výhradně zdravotníky. Cvičení se konají 

pravidelně, a to několikrát ročně. Naposledy se cvičení, při němţ byla pouţita metoda 

START, uskutečnilo na Územním odboru Frýdek-Místek. Jednalo se o simulaci havárie 

autobusu. V Ostravě se v roce 2009 uskutečnilo cvičení, jehoţ tématem byl pád autobusu 

z mostu. Na místo bylo nutno slaňovat (včetně zdravotníků), po provedeném třídění byli 

pacienti vytahováni zpátky na most pomocí lezeckých technik. [65]  

„Co se týká školení, máme velkou výhodu v dlouholeté a jako v mnoha jiných 

oblastech zcela unikátní spolupráci mezi HZS a ÚSZS, takže z té těží zejména HZS 

v návaznosti na otázky znalostí v oblasti záchranných prací a poskytování první pomoci. 

U HZS fungují vyškolení příslušníci, jejichž znalosti jsou na úrovni středního zdravotnického 

personálu – SZP, zúčastňují se odborné přípravy ZZS a dokonce jsou i součástí jejich osádek 
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po určitou dobu roku, a jsou využívání jak v operačním řízení, tak v oblasti odborné přípravy. 

Čili jsou to ti, kteří jsou schopni případně třídit i školit ostatní příslušníky výjezdových 

jednotek,“ uvádí manaţer pro výcvik a krizové řízení ÚSZS ZZS Moravskoslezského kraje 

Jiří Šindler. 

V Moravskoslezském kraji byla metoda START pouţita i v praxi, při vlakovém 

neštěstí, které se stalo na Novojičínsku. Dne 8. srpna 2008 se ve Studénce do dráhy 

mezinárodního rychlíku EuroCity Comenius zřítil rekonstrukcí procházející silniční most. 

Havárie si vyţádala sedm obětí mezi cestujícími a okolo sedmdesáti zraněných. Na 

záchranných a likvidačních pracích se podílelo 22 jednotek poţární ochrany se 45 vozidly 

(151 hasičů). Na místě události pracovalo 64 zdravotnických záchranářů, včetně 18 

lékařů. Transport zraněných zajišťovalo 45 sanitních vozidel a dva vrtulníky LZS Ostrava 

a Olomouc. K průzkumu trosek vlaku a zřícené mostní konstrukce byla vyuţita i štěrbinová 

endoskopická kamera. Na místě nehody pracovaly kynologické skupiny se psy s atestem pro 

vyhledávání osob v sutinách. Při likvidačních pracích byla vyuţita technika 157. záchranného 

praporu Armády ČR Hlučín – vyprošťovacího tanku. Činnost jednotlivých sloţek IZS, 

dodrţení taktických zásad pro postup při události tohoto charakteru, plnění úkolů stanovených 

velitelem zásahu a jeho štábem byla hodnocena jako vysoce profesionální. [38, 39] 

 

  
Obrázek 30: Fotografie z vlakového neštěstí ve Studénce [38, 39] 

 

Třídící metodu START zapracovali pracovníci ZZS Moravskoslezského kraje do 

traumatologického plánu ZZS kraje. Ten je součástí traumatologického plánu kraje, který je 

patří do havarijního plánu kraje jako Sekce C2. Havarijní plán kraje je pak zahrnut v sekci B5 

do Krizového plánu kraje. Vzhledem k tomu, ţe existuje mnoho podob třídících karet, 

v současné době zavedla ZZS Moravskoslezského kraje kartu doporučenou sekcí MEKA 

Společnosti UM+MK. [65] Jedná se o „brněnský model“ (viz Obrázek 20). 
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10.10 Zlínský kraj 

Jednotky HZS Zlínského kraje postupují při řešení mimořádné události s větším 

počtem raněných podle typové činnosti sloţek IZS při společném zásahu [17]. Odbornou 

přípravu na třídění metodou START podstoupili všichni příslušníci zařazení v jednotkách 

poţární ochrany HZS Zlínského kraje, řídící a velící důstojníci HZS ZLK. Taktéţ se 

uskutečnila cvičení JPO a IZS s touto tematikou, ta poslední 1. a 19. dubna 2010. [67] Při 

nich hasiči vyzkoušeli nové třídící pásky, zatím mají k dispozici dvě varianty pásky červené 

barvy (viz Obrázek 31). Podle por. Radka Poláška z oddělení IZS a řízení jednotek PO se 

osvědčila spíše neonová červená. [68] 

 

 
 

Obrázek 31: Třídící pásky, které mají k dispozici hasiči Zlínského kraje [68] 

 

Metoda START je zakomponována také do plánu konkrétních činností havarijního 

plánu Zlínského kraje, konkrétně do traumatologického plánu ZZS, který zpracovává vedoucí 

lékař KŘP. Ke třídění pouţívají zdravotníci jednoduchý typ karty. Naposledy jej pouţili při 

prověřovacím cvičení, které se uskutečnilo v pondělí 19. dubna (viz Obrázek 32). [68] 

 

10.10.1 Výňatek u traumatologického plánu HZS ZLK 

„V souladu s platným Organizačním řádem Zdravotnické záchranné sluţby Zlínského 

kraje, p. o. (dále jen ZZS ZK) se sídlem ve Zlíně jsou pro potřeby traumatologického plánu 

plně vyuţity veškeré kapacity organizace prostřednictvím účelné restrukturalizace sil 

a prostředků a systémem krizového řízení (nouzový provoz organizace) tak, aby byly plně 

vykryty potřeby příslušného správního celku (zákon 128/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 

Sb.), a současně byla uplatňována platná koncepce krizové a havarijní připravenosti resortu 

zdravotnictví. Ustanovení této normy platí pro všechny zaměstnance ZZS ZK. Za dodrţování 
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platnosti normy a její uplatňování odpovídá ředitel ZZS ZK a vedoucí zaměstnanci ZZS ZK.  

Základní úkoly velitele zásahu zdravotnických sloţek na místě mimořádné události 

vyplývají ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, vyhlášky MV ČR 

č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS a vyhlášky MZ ČR 

č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě.  

Speciální úkoly velitele zásahu zdravotnických sloţek v souvislosti s likvidací 

zdravotnických následků mimořádné události na místě neštěstí vyplývají z traumatologického 

plánu a zvláštních provozních směrnic Zdravotnické záchranné sluţby Zlínského kraje.“ [67] 

 

 
 

Obrázek 32: Třídící a identifikační karta ZZS Zlínského kraje [68] 

 

10.11 Ústecký kraj 

Metodu START by v Ústeckém kraji vyuţili hasiči na základě Katalogu typových 

činností. [17] Pro třídění mají k dispozici barevně rozlišené karty (podle druhu zranění) 

s moţností záznamu od lékaře. Karta je zalita v celofánu a je moţné do ní provádět záznam 
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propiskou. [69] Zajímavostí je, ţe se karta shoduje s „brněnským modelem“ třídících 

a identifikačních karet, který uţívají zdravotníci (viz Obrázek 33). 

S metodou byli příslušníci HZS kraje seznámeni na základě pravidelného ročního 

školení prostřednictvím velitelů stanic, velitelů čet a druţstev. V roce 2009 se uskutečnilo 

cvičení sloţek IZS na téma „Hromadná nehoda dvou plně obsazených autobusů.“ [69] 

 

  
Obrázek 33: Třídící karta užívaná HZS Ústeckého kraje [69] 

 

10.12 Kraj Vysočina 

Hasiči kraje Vysočina jsou kaţdoročně školeni v poskytování první pomoci ZZS. 

Školení probíhá v rámci oblastních středisek (bývalých okresů) a jeho součástí je i školení na 

metodu START. V posledních dvou letech se uskutečnila také celokrajská cvičení, kde 

jedním z úkolů k prověření bylo třídění HZS touto metodou. Cvičení se konala na 

Havlíčkobrodsku, Třebíčsku, Pelhřimovsku a Jihlavsku. V roce 2010 se cvičení uskuteční 

ještě v oblasti Nového Města na Moravě a Jihlavy. [70] 

V případě potřeby mají zdravotníci k dispozici třídící a identifikační karty – „brněnský 

model“ (viz Obrázek 20). Metoda START je zapracována v Traumatologickém plánu kraje 

Vysočina, konkrétně v TP ZZS. [70] 
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11 Shrnutí poznatků z jednotlivých krajů České republiky 

Při pouţití metody START příslušníci HZS krajů vycházejí nebo by vycházeli ze 

závazných dokumentů: z Metodického listu [19] a z Katalogu typových činností [17].  

Jako jediní v České republice vyuţili metodu v praxi hasiči a záchranáři 

Moravskoslezského kraje, a to při zásahu u vlakového neštěstí ve Studénce, k němuţ došlo 

8. srpna 2008. Příslušníci ostatních sloţek znají metodu START pouze ze společných 

námětových cvičení, která se buď uskutečnila, a to převáţně v posledních dvou letech po 

zavedení metody do krizového plánování, nebo se teprve připravují. Dále se mohou hasiči 

s metodou START seznámit v rámci teoretických školení, při kterých velmi často 

spolupracují s lékaři a záchranáři příslušných ZZS.  

 

Na základě vypracovaného Check listu (viz Příloha 10) bylo zjištěno, ţe ke třídění 

pouţívají příslušníci HZS nejčastěji barevně odlišené pásky na ruku, popřípadě třídící karty, 

nebo karty, které jsou totoţné s kartami ZZS daných krajů (viz Tabulka 3). Zajímavostí je, ţe 

třídící karty nemají k dispozici hasiči hlavního města Prahy. U kaţdého většího zásahu jsou 

totiţ přítomni se ZZS, která by při třídění vyuţila svůj typ třídících karet. 

 

Tabulka 3: Shrnutí informací ze zkoumaných HZS jednotlivých krajů [vlastní] 

Organizace Podklady Oznamovače Školení Cvičení Praxe 

HZS hlavního města Prahy STČ NE ✔ ✔ ✘ 

HZS Středočeského kraje  STČ Karty ✔ ✔ ✘ 

HZS Plzeňského kraje  STČ, ML Pásky ✔ ✔ ✘ 

HZS Libereckého kraje  STČ Pásky ✔ ✔ ✘ 

HZS Královéhradeckého kraje  STČ Pásky ✔ ✔ ✘ 

HZS Pardubického kraje ML karty ZZS ✔ ✔ ✘ 

HZS Olomouckého kraje 
STČ, ML + 

příručka ČAHD 
karty ZZS ✔ ✔ ✘ 

HZS Jihomoravského kraje STČ Pásky ✔ ✔ ✘ 

HZS Moravskoslezského kraje STČ, ML karty ZZS ✔ ✔ ✔ 

HZS Zlínského kraje STČ Pásky ✔ ✔ ✘ 

HZS Ústeckého kraje STČ karty brněnský model ✔ ✔ ✘ 

HZS kraje Vysočina     ✔ ✔ ✘ 
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ZZS jednotlivých krajů v současnosti pouţívají několik typů třídících a identifikačních 

karet (viz Tabulka 4). Nejvíce pouţívaný je, na základě vyplněného Check listu (viz 

Příloha 10), tzv. „brněnský model“. Tento model je uveden i v Katalogu typových činností 

[17] a odpovídá poţadavkům vyhlášky č. 385/2006 Sb. [15] Specialitou je třídící karta ZZS 

Pardubického kraje. Záchranáři ji převzali z Velké Británie a upravili si ji. Karta je zhotovena 

z pevného papíru, který je odolný proti vodě, lze na ni zapisovat jakýmikoli psacími 

potřebami, zápis je nesmyvatelný. 

Aţ na zdravotníky Moravskoslezského kraje, kteří zasahovali u vlakového neštěstí ve 

Studénce, nepouţila ţádná další ze zkoumaných ZZS metodu START v praxi. Zdravotníci 

však absolvovali v rámci přípravy základních sloţek IZS námětová cvičení nejčastěji na téma 

nehody s velkým počtem zraněných, kde byla tato metoda při třídění pouţita. 

 

Tabulka 4: Shrnutí informací z vybraných ZZS krajů [vlastní] 

Organizace Oznamovače Cvičení Praxe 

ZZS hlavního města Prahy praţský model ✔ ✘ 

ZZS Středočeského kraje brněnský model ✔ ✘ 

ZZS Plzeňského kraje brněnský model ✔ ✘ 

ZZS Libereckého kraje zlínský model ✔ ✘ 

ZZS Královéhradeckého kraje hradecký model ✔ ✘ 

ZZS Pardubického kraje speciální karty ✔ ✘ 

ZZS Olomouckého kraje olomoucký model ✔ ✘ 

ZZS Jihomoravského kraje brněnský model ✔ ✘ 

ZZS Moravskoslezského kraje brněnský model ✔ ✔ 

ZZS Zlínského kraje upravený zlínský model ✔ ✘ 

ZZS kraje Vysočina brněnský model ✔ ✘ 
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12 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo především popsat metodu START, způsob jejího zařazení 

do dokumentace zpracovávané pro zdolávání krizových situací, prozkoumat její vyuţitelnost 

v praxi a poukázat na rozdílnosti některých prvků metody v jednotlivých krajích České 

republiky. Všechny cíle byly splněny. 

Na základě studia řady materiálů z českých i zahraničních zdrojů jsem zjistila, ţe 

metoda START je popsána jako jednoduchý systém laického nelékařského třídění, zaloţeného 

na přiřazování priorit obětem mimořádných událostí na základě závaţnosti jejich zdravotního 

stavu. Základem třídění je jednoduchý algoritmus, který počítá se třemi proměnnými: 

respirací, kapilárním plněním (perfúzí) a zhodnocením duševního stavu. 

Impulsem k zavedení této metody do dokumentace krizového a havarijního plánování 

v České republice byly v letech 2005 a 2006 mimořádné události s velkým počtem zraněných 

v prostředí, v němţ hrozilo záchranářům nebezpečí. V České republice tedy v současnosti 

existují dva dokumenty vydané GŘ HZS ČR, které metodu závazně popisují a z nichţ čerpají 

HZS a ZZS jednotlivých krajů. Jsou to: 

 Metodický list číslo 11 S – Třídění velkého počtu raněných metodou START [19]; 

 Katalog typových činností integrovaného záchranného systému, STČ-09/IZS Zásah 

sloţek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí [17]. 

Metoda START je zahrnuta do krizového a havarijního plánování kraje jako jedna 

z příloh Traumatologického plánu ZZS. Tento plán je totiţ částí traumatologického plánu 

kraje, který spadá do havarijního plánu kraje, jenţ je začleněn v krizovém plánu kraje. 

Autorka práce si na počátku kladla ambice popsat znalosti metody START a její 

vyuţití ve všech krajích České republiky. Nakonec je popsán stav ve dvanácti krajích, zcela 

chybí informace z Karlovarského a Jihočeského kraje, jejichţ HZS a ZZS i přes opakovanou 

výzvu nedodaly potřebné podklady. Ze stejného důvodu chybí informace u HZS kraje 

Vysočina a ZZS Ústeckého kraje. 

Nejzávaţnějším problémem, který z diplomové práce vyplývá a který by měl být 

neodkladně vyřešen, je roztříštěnost ve způsobu  označování při třídění raněných. Sjednocení 

označovačů by mělo být tím nejdůleţitějším kvůli případné spolupráci jednotek HZS a ZZS 

více krajů při zásahu u mimořádných událostí s velkým počtem zraněných.  

V případě jednotek HZS jednotlivých krajů bych doporučila jednotnou podobu 

třídících pásků na ruku, ať uţ papírových nebo plastových. Jednak je to jeden z rychlých 
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způsobů označování, jednak má jiţ nyní třídící pásky k dispozici většina z dotazovaných 

krajů. Také u jednotek ZZS by mělo dojít ke sjednocení podoby třídících a identifikačních 

karet. Řešením by mohlo být nařízení pouţívat „brněnský model“, který v současnosti 

vyuţívá pět ze zkoumaných krajů. 

I díky mnoţství sebraného materiálu a jeho kompilaci je diplomová práce vhodná jako 

příručka pro příslušníky HZS při teoretické výuce třídění se zaměřením na metodu START. 
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ČAHD 

ČČK 

Česká asociace hasičských důstojníků 

Český červený kříţ 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

HPZ Hromadné postiţení zdraví 

HPM Hlavní město Praha 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JmK Jihomoravský kraj 

JPO Jednotky poţární ochrany 

KŘP Krizové řízení a plánování 

LPP Léčebně preventivní péče 

LZS Letecká záchranná sluţba 

MSK Moravskoslezský kraj 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

OPIS Operační a informační středisko 

PČR Policie České republiky 

PNP Přednemocniční neodkladná péče 

PO Poţární ochrana 

PK Plzeňský kraj 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

Sv. Svazek 

SPBI Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství 

START Snadná Terapie a Rychlé Třídění, 

Simple Triage And Rapid Treatment (S.T.A.R.T.) 

STČ 

TP 

Soubor typových činností 

Traumatologický plán 

VŠB – TU Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Vyd. Vydání 

ÚSZS Územní středisko záchranné sluţby 

ZLK Zlínský kraj 

ZZS ČR Zdravotnická záchranná sluţba České republiky 
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Příloha 1 

Taktické cvičení složek IZS v Českém Meziřící na Rychnovsku 

Námětem cvičení, které se uskutečnilo ve středu 23. září 2009, byla sráţka 

motorového lokotraktoru a autobusu na ţelezničním přejezdu a silnici III/304 26 v katastru 

obce České Meziříčí, které leţí na rozhraní okresů Rychnov nad Kněţnou a Náchod. V době 

havárie se v autobusu, který se po střetu převrátil na bok, nacházelo dvacet cestujících, někteří 

lidé zůstali uvěznění pod troskami. Řidič a tři cestující z autobusu zemřeli, další cestující 

a strojvedoucí lokotraktoru byli zraněni těţce, středně těţce a lehce. [56] 

Zasahující sloţky [56]:  

 HZS Královéhradeckého kraje – PS Rychnov nad Kněţnou, PS Dobruška, PS Velké 

Poříčí, PS Jaroměř; 

 JSDH – Jasenná, Opočno, České Meziříčí; 

 ZZS Královéhradeckého kraje – Rychnov nad Kněţnou, Opočno, Náchod, Jaroměř; 

 DZS okresu Rychnov nad Kněţnou – Rychnov nad Kněţnou; 

 Policie ČR – ÚO VS Rychnov n/K, ÚO SKPV Rychnov n/K, ÚO VS Náchod; 

 Oblastní Nemocnice Náchod; 

 Městská Policie Dobruška. 

Hasiči při zásahu vyuţili metodu START, pomocí barevných identifikačních náramků 

předtřídili zraněné osoby pro zdravotníky podle závaţnosti poranění, a to v případech, kdy 

z bezpečnostních důvodů nemohl přímo ke zraněnému sám lékař záchranné sluţby (např. při 

úniku nebezpečné látky). Podle vyhodnocení cvičení hasiči postupovali podle zásad uvedené 

metody a zraněné osoby vytřídili správně. [56] 
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Příloha 2 

Taktické cvičení složek IZS v Miletíně na Jičínsku 

Námětem cvičení ze čtvrtka 24. září, 11 hodin, byla sráţka autobusu a osobního 

vozidla značky Škoda na silnici č. III/3005 na náměstí K. J. Erbena v Miletíně na Jičínsku. Po 

střetu se autobus, v němţ se nacházelo v době havárie dvanáct cestujících, převrátil na bok 

a uvěznil několik lidí. Řidič a jeden cestující zemřeli. V osobním vozidle jely čtyři osoby, 

všechny zůstaly po nehodě v automobilu zaklíněny, řidič a spolujezdec sráţku nepřeţili. [56] 

Zasahující sloţky: [54] 

 HZS Královéhradeckého kraje – PS Hořice, PS Jičín, PS Dvůr Králové, PS Trutnov, 

PS Hradec Králové; 

 .JSDH – Miletín, Hořice, Trutnov; 

 ZZS Královéhradeckého kraje – Hořice, Dvůr Králové, Jaroměř, Jičín, H. Králové; 

 DZS – Hořice; 

 PČR – Hořice, Jičín.  

Hasiči metodou START přetřídili pomocí barevných identifikačních pásků zraněné 

cestující z autobusu. Zranění lidé byli přeneseni do evakuačního stanu a následně 

transportováni do zdravotnických zařízení. Na místo nehody byl povolán také psycholog HZS 

Královéhradeckého kraje, který postiţeným poskytl nezbytnou péči. Při třídění postupovali 

hasiči podle zásad uvedené metody. Z vyhodnocení cvičení vyplývá, ţe třídění zraněných 

probíhalo správně a u nejasností byla provedena konzultace s lékařem, který prováděl další 

označování zraněných. Dále bylo prováděno předlékařské ošetření nejvíce ohroţených osob. 

Při cvičení byl zjištěn i jeden nedostatek, týkající se třídění: bylo obtíţné udrţovat spojení 

s velitelem třídící skupiny. [54] 
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Příloha 3 

Činnost první posádky na místě mimořádné události 

Dokument byl aktualizován v březnu 2007[46] 

1. Posádka se po dojezdu nahlásí se na řídící zdravotnické operační středisko (= ZOS, 

v jehoţ oblasti se mimořádná událost vyskytla) standardním způsobem. 

 

2. Lékař se stává vedoucím lékařem zásahu a označí se reflexní vestou („velitel 

zdravotnického zásahu). 

 

3. Řidič se stává velitelem zdravotnické dopravy a označí se reflexní vestou („velitel 

zdravotnické dopravy“). 

 

4. Sestra řídí zásah do doby příjezdu lékaře – platí, pokud je první posádka RZP. 

 

5. Celá posádka vyhledá velitele zásahu od HZS, získá základní informace a určí:  

 charakter události, moţné chemické noxy; 

 bezpečnou zónu pro zdravotnický zásah; 

 shromaţdiště sanitních vozidel; 

 shromaţdiště postiţených (lze posléze rozčlenit na sektory: třídění, ošetření, odsunu, 

event. pro zemřelé, a lze si vyţádat stan – dle situace a potřeby). 

 

6. Vedoucí lékař zásahu spolu se sestrou odhadnou počet postiţených a vedoucí lékař hlásí 

na operační středisko: 

 potvrzení aktivace traumaplánu; 

 odhad počtu postiţených a potřeby sil a prostředků; 

 určí a potvrdí spojení mezi vedoucím lékařem a operačním střediskem z místa 

mimořádné události (moţnosti: sluţební mobil – MATRA – ruční radiostanice 

MOTOROLA) a komunikační kanál; 

 spojení na místě mimořádné události 

 

7. Vedoucí lékař se sestrou zahájí prvotní třídění podle systému START (viz schéma): 

vedoucí lékař vyšetří, určí kategorii a sestra připevní visačku příslušné barvy. 
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8. Velitel zdravotnické dopravy:  

 ve spolupráci s PČR zajistí příjezdové a odjezdové komunikace k sektoru velitele 

zdravotnické dopravy; 

 dokumentuje pohyb vozidel i pacientů a vede předepsanou dokumentaci; 

 na základě poţadavků vedoucího lékaře zásahu posílá vozidla + personál + materiál do 

sektorů. 

 

9. Další posádky: 

 při aktivaci traumaplánu vyjíţdějí ze stanovišť vţdy s naloţenými moduly pro HN 

(kontejnery s materiálem 1. sledu); 

 po dojezdu se hlásí u velitele zdravotnické dopravy a dále u vedoucího lékaře zásahu 

a postupují dle jejich pokynů; 

 v případě mimořádné události mohou být ad hoc rozšířeny kompetence sester. 

 

10. Vedoucí lékař zásahu po dojezdu dalších posádek: 

 můţe předat řízení zásahu (+ předá informace + reflexní vestu) zkušenějšímu lékaři; 

 nebo zůstává vedoucím lékařem zásahu a předá třídění. 

 

11. ZOS a směrování postiţených: 

 posádka při odsunu projede sektorem velitele zdravotnické dopravy, pak informuje 

ZOS a nahlásí: číslo pacienta + kategorie START + druh postiţení + návrh na druh 

cílového oddělení; 

 po předání ve zdravotnickém zařízení se posádka nahlásí na zdravotnické operační 

středisko a postupuje dle jeho pokynů. 

 

12. Konec zdravotnického zásahu: 

 na místě ukončuje vedoucí lékař zásahu po dohodě s velitelem zásahu a informuje 

ZOS; 

 aktivaci traumaplánu ukončuje pouze zdravotnické operační středisko a krizový štáb 

ÚSZS; 
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Příloha 4 

Obsah dokumentace pro mimořádné události 

Jedná se o dokumentaci, kterou pouţívá ZZS Středočeského kraje [46] 

 

20 ks třídících karet – označené nezaměnitelným číselným označením, které slouţí 

zároveň jako identifikační znak pacienta (umístit do kaţdého vozu). 

  
 

1 ks desek s následující dokumentací (umístit do kaţdého vozu) 

  
 

1x zalaminovaná tabulka třídění START (desky) 
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1 x zalaminovaná „Metodika činnosti na místě MU“ (zkrácená verze) (desky) 

 
 

 

1 x zalaminované schému „Spojení při MU“ (z jedné strany) a schéma třídění 

podle systému START (z druhé strany) (desky) 

 
 

 

3 ks podkladové desky s klipem + tužky na dokumentaci (desky – pro lékaře, 

sestru, řidiče) 
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svodka poraněných – odsunutých (desky - do desek lékaře a řidiče) 

 
 

 

svodka nezraněných (v případě dostatečného počtu personálu ZZS a dlouhé době 

MU – evidence nezraněných není prioritou ZZS) (desky - do podkladových desek lékaře 

a sestry) 

 
 

 

3 ks barevných terčů (zelená, žlutá, červená) podle kategorie START k označení 

sanitního vozu – zalaminované, A5 (desky) 
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1 ks zalaminované volací znaky a spojení na operační střediska – zalaminované 

(desky) 

 
 

 

1 ks vesta „velitel zdravotnického zásahu“ (desky) 

 
 

 

1 ks vesta „vedoucí zdravotnické dopravy“ (desky) 

 
 

1 ks – blok (á 50 ks) – informační lístky pro nezraněné (do desek) 

1 ks – mapa Středočeského kraje, příp. ČR (do vozu) 
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Příloha 5 

Cvičení „Polytrauma 2008“, Pardubice  

Fotografie ze společného taktického cvičení sloţek IZS „Polytrauma 2008“, které se 

uskutečnilo 17. září 2008 v Pardubicích. [37] 
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Příloha 6 

Havarijní plán Pardubického kraje - část traumatologický plán, grafická příloha: třídící 

síto START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie). 

Grafická příloha Traumatologického plánu ZZS Pardubického kraje. [58] 
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Příloha 7 

Pomůcka velitele jednotky požární ochrany – START metoda třídění raněných 

 
 

Pomůcka pro velitele jednotky poţární ochrany, kterou vydává ČAHD, pouţívá HZS 

Olomouckého kraje – strana 1. [61] 
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Pomůcka pro velitele jednotky poţární ochrany, kterou vydává ČAHD, pouţívá HZS 

Olomouckého kraje – strana 2. [61] 
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Příloha 8 

Třídění nemocných v případě hromadného postižení zdraví 

Tento dokument vyuţívají při zásahu záchranáři ZZS Olomouckého kraje [62] 
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Příloha 9 

Třídění, dokumentace a identifikace pacientů při HPZ  

Část dokumentu z Traumatologického plánu s názvem „Třídění, dokumentace 

a identifikace pacientů při HPZ (Příloha C2-5)“, který je součástí Havarijního plánu 

Jihomoravského kraje. [64] 

 

A. Laické třídění při HPZ dle metodiky START 

Tento jednoduchý způsob třídění se pouţije pro třídění postiţených osob při HPZ při 

jejich velkém počtu nebo při velké rozloze místa HPZ zejména poučenými (proškolenými) 

zdravotnickými laiky, např. příslušníky HZS. Třídění můţe být doplněno o viditelné barevné 

označení postiţených, např. plastikovým náramkem nebo štítkem příslušné barvy. K určení 

priority jednoho raněného je třeba počítat cca s 30 – 60 sekundami. 

Třídicí tým (pracovník) zařadí kaţdého postiţeného do jedné ze čtyř třídicích skupin: 

 červená = neodkladná pomoc; tato priorita je určena všem postiţeným, kteří potřebují 

neodkladné odborné ošetření v podobě zajištění ţivotních funkcí na místě zásahu 

a jsou přednostně odsunováni k lékařskému ošetření na shromaţdiště raněných, 

 ţlutá = odloţitelná pomoc; ţlutá priorita je určena pro všechny pacienty, u nichţ ţádná 

ţivotní funkce neselhává, ale nejsou soběstační (např. zlomeniny končetin). Jsou 

přinášeni k lékařskému přetřídění a ošetření ve 2. pořadí, hned po „červených“, 

 zelená = minimální péče; sem patří všichni lehce ranění, kteří zůstávají soběstačnými 

a mohou si poskytnout pomoc vzájemnou nebo vlastní (svépomoc), 

 černá = umírající a zemřelí; priorita určená pro všechny postiţené osoby, kteří 

spontánně nedýchají ani po zprůchodnění dýchacích cest správnou polohou; 

 

Třídicí pracovník: 

a) nejdříve hlasitě (amplionem) vyzve všechny chodící pacienty, aby se shromáţdili na 

určeném místě, kde budou označeni jako lehce ranění zelenou barvou, 

b) postupně a systematicky prohlíţí raněné, kteří zůstali na místě zásahu a nemohou se 

dostavit na určené místo. Nejdříve zhodnotí, zda raněný dýchá, 

c) pokud raněný ani po uvolnění dýchacích cest úpravou polohy nezačne dýchat, je mu 

přidělena priorita černé barvy a raněný se ponechává bez další péče na místě, popř. se později 

přenese na určené shromaţdiště zemřelých, 

e) pokud raněný dýchá, provede se kontrola dechové frekvence. Přípustné intervaly 



94 

 

dechové frekvence jsou 10 – 30 dechů/min. u dospělého a dítěte nad 8 let, 15 – 40 dechů/ 

/min. u dítěte od 1 roku do 8 let věku a 20 – 50 dechů/min. u dítěte do 1 roku věku, 

f) je-li dechová frekvence pomalejší nebo rychlejší, neţ je uvedeno v předchozím 

odstavci, je raněný začleněn do červené třídicí skupiny a odsune se k lékařskému přetřídění 

a ošetření, 

g) je-li dechová frekvence v mezích dle odstavce e), zkontroluje se následně krevní 

oběh zjištěním hmatnosti tepu nebo tzv. kapilárního plnění. Hmatnost tepu se zjišťuje 

přiloţením tří prstů na palcové straně dlaňové plochy zápěstí. Kapilární plnění se vyšetří 

stiskem nehtového lůţka na některém z prstů ruky. Je-li tep nehmatný nebo po uvolnění stisku 

nehtové lůţko opět nezčervená do 2 sekund, je postiţený zařazen do skupiny s červenou 

prioritou, 

h) je-li tep hmatný nebo nehtové lůţko po uvolnění stisku zčervená do 2 sekund, 

následuje kontrola vědomí. Nereaguje-li postiţený na důrazné oslovení, je mu přidělena 

červená priorita, 

i) je-li při vědomí, tj. reaguje na slovní podnět, je zařazen do ţluté třídicí skupiny 

a bude odsunut k lékařskému přetřídění a ošetření ve druhém pořadí – aţ poté, co budou 

odsunuti všichni červeně označení pacienti. 
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Schematické znázornění vyšetření postiženého dle metodiky START: 
 

 

 VŠICHNI CHODÍCÍ 
 
3  

 

 
 
 DÝCHÁNÍ  

  

   

 ANO  NE  

 kontrola kvality 

(frekvence) dýchání 
 kontrola polohy postiţeného 

a průchodnosti dýchacích cest 
 

     

 Přes 

30/min 
 pod 

30/min 
   

   ANO  NE  

     

 1  PROKRVENÍ  1  4  

 tep na a. radialis  

  
    

 nehmatný   hmatný  

    

  kapilární plnění   

     

  nad 2 s   pod 2 s   

   

 
  

 VĚDOMÍ  
Zástava krvácení 

  

  na jednoduchou slovní 

výzvu 
 

   

     

  Nereaguje  Reaguje  

    

 1  1  2  

 
 

Legenda: 1 – neodkladná pomoc, 2 – odložitelná pomoc, 3 – lehce postižení, 4 – umírající a zemřelí 
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B. Plastiková obálka pro třídění a zdravotnickou dokumentaci při HPZ 

(Částečně převzato z webové stránky Společnosti urgentní medicíny a medicíny 

katastrof) 

 

Legenda: zmenšené zobrazení 1 – přední strany, 2 – zadní strany  
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C. Popis a použití plastikové obálky pro HPZ 

Při výskytu velkého počtu postiţených je v zájmu zachování zdraví a ţivotů nutno 

pouţít zvláštní postupy, mezi jiným i při lékařském třídění a označování postiţených 

a zaznamenávání diagnostických zjištění a provedených ošetření. 

Třídění je základem postupu při řešení HPZ, zejména je-li významný nepoměr mezi 

mnoţstvím postiţených a počtem disponibilních týmů ZZS. Je-li to moţné, provede se 

lékařské třídění přímo na ploše zásahu. Pokud to moţné není, provede nejprve laické třídění 

HZS (dle metodiky START) při vyhledávání postiţených a jejich přesunu na vytyčené 

shromaţdiště raněných nebo obvaziště. Na jeho vstupu je pak provedeno lékařské přetřídění. 

Lékařské třídění musí stanovit priority ošetřování, priority odsunu a jejich vzájemnou 

kombinaci. 

Označování postiţených musí být jednoduché, časově nenáročné, musí poskytnout 

podstatné informace (čas, charakter a stupeň poškození, provedená léčba) a musí dát celkový 

přehled o počtu ošetřených pacientů a jejich transportu do jednotlivých nemocnic. 

Všechny výše uvedené poţadavky dobře splňuje zobrazená plastiková obálka. 

 

Popis 

Visačka v podobě plastikového obalu s kontrolními útrţky umoţňuje jednoduché 

a rychlé očíslování postiţených jiţ při prvním kontaktu (třídění) a jejich identifikaci v dalších 

etapách ošetřování a odsunu. Kapsa umoţňuje vloţení další, listinné dokumentace, osobních 

dokladů, event. drobných cenností. Kontrolní útrţky slouţí pozdějšímu dohledání 

a identifikaci transportovaných pacientů: jeden zůstává na odsunovém stanovišti veliteli 

odsunu, druhý pak dopravci po předání postiţeného v nemocnici. V případě více třídicích 

stanovišť nestačí visačky, resp. pacienty, číslovat jednoduchou aritmetickou řadou, ale způsob 

číslování či kódování musí pro kaţdé stanoviště určit velitel zásahu. 

 

Pouţití 

Tříděním musí projít všichni postiţení. Musí jít o týmovou činnost – spolupracuje 

alespoň lékař a 1 záchranář: záchranář s visačkami pro HPZ a sadou potřebných pomůcek 

(v kaţdém vozidle ZZS – 25 ks visaček, lihový fix a tvrdá psací podloţka) postupuje při 

vyplňování odshora dolů na přední, poté i na zadní straně visačky a ţádá od vyšetřujícího 

lékaře ke kaţdému bodu jasnou odpověď – výsledek zatrhne či zapíše. Po doplnění čísla či 

kódu dle stanoveného algoritmu zavěsí vyplněnou visačku pacientovi nejlépe kolem krku 



98 

 

(např. s pomocí kloboukové gumy) a umístí ji tak, aby byla viditelná i z větší vzdálenosti. 

Lékař nebo druhý záchranář, vybavený pouze základními pomůckami (umělohmotné cévní 

svorky, škrtidla apod.), provádí provizorní stavění zevního krvácení ohroţujícího ţivot 

a ukládá do stabilizované polohy pacienty s poruchou vědomí. 

 

Přední strana, oddíl Diagnosa: lékař postupně vyšetří vědomí (GCS), dýchání 

(frekvence/ min), oběh (frekvence/min; hmatný pulz na radiální tepně dokládá alespoň 90 torr 

systolického tlaku krve) pacienta a hlásí jednoznačný závěr záchranáři, který zatrhne kříţkem 

jednu z moţností a zapíše hodnotu. Do řádků Dg. zapíše slovně (stručně) pracovní diagnózy, 

vyznačí stav zornic a vyznačí v nákresu panáčka lokalizaci závaţných poranění (s vyuţitím 

schematických značek pro jednotlivé druhy poranění: // zlomenina, X otevřené poranění, 

O zavřené poranění, ∆ krvácení, šrafováním znázornit popálenou plochu). 

 

Přední strana, oddíl Třídění: umoţňuje zaznamenat výsledek prvotního třídění 

a následného přetřídění při delším pobytu na obvazišti (shromaţdišti raněných). Je třeba 

zaznamenat čas třídění (přetřídění) a jméno třídícího lékaře (tiskacím písmem). 

Přehled základních třídicích skupin viz dále v části D. 

 

Na zadní straně v oddílu Terapie ordinuje lékař v levém sloupci potřebné výkony 

a léky. Po provedeném třídění je pacient transportován na ošetřovací stanoviště, kde jsou 

ordinace provedeny a časovým údajem pak potvrzeny v pravém sloupci oddílu „Terapie“ 

a kde je uloţen na příslušně označené (I, IIa, …) místo shromaţdiště. Můţe být vyznačeno 

i potřebné znehybnění, polohování, vhodná specializace cílového nemocničního oddělení 

a způsob transportu. 

Stejným číslem jako visačku je vhodné označit, např. na samolepicím štítku, i osobní 

věci postiţeného. 

U mrtvých osob je třeba celý přední i zadní díl kříţem proškrtnout a vyplnit jen číslo 

pacienta. 

 

Přehled o odsunu a směrování 

Velitel odsunového stanoviště udrţuje ve spolupráci s operačním střediskem přehled 

o volných nemocničních kapacitách a nařizuje, s ohledem na stanovenou pracovní diagnózu, 

směrování jednotlivých postiţených do cílových nemocnic tak, aby nedošlo k nárazovému 
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přetíţení a zahlcení nejbliţších nemocnic a pacienti nemuseli být zbytečně sekundárně 

transportováni. 

Před odjezdem kaţdého pacienta vyplní v jeho visačce kontrolní útrţky ZZS 

a Dopravce. 

Na přední straně útrţku ZZS uvede v rubrice: 

 D označení dopravce, např. „ZZS JMK“, „ZDS Naděje“ apod., 

 Vůz č. identifikaci vozidla, nejlépe interním číslem dopravce, popř. číslem registrační 

značky, 

  čas předání pacienta dopravci. 

Útrţek oddělí, uschová, popř. později doplní na zadní straně nezbytné poznámky 

a sdělení (změna směrování během zahájeného transportu, čas a místo předání atp.). 

 

Na přední straně útrţku Dopravce uvede v rubrice  

 H cílovou nemocnici, 

 Odd. dle pokynu třídicího lékaře v oddíle Terapie. 

Transportující posádka doplní v rubrice  čas předání pacienta v nemocnici, útrţek 

odtrhne a uschová. V případě potřeby na zadní straně útrţku vyznačí důleţité informace 

(zejména důvod přesměrování a skutečné místo předání – nemocnice a oddělení). Zbývající 

hlavní část visačky, popř. i s vloţenou listinnou dokumentací, předá s pacientem v nemocnici, 

kde je tak k dispozici okamţitá informace o provedených léčebných opatřeních. 

 

Po ukončení celé akce a sestavování závěrečné zprávy (Hlášení o HPZ) je díky 

číslování pacientů usnadněn postup: pracovník organizující odsun z uschovaných útrţků ZZS 

určí dopravce jednotlivých pacientů. Dopravce z uschovaných útrţků Dopravce určí místo 

předání jednotlivých pacientů, nemocnice pomohou doplnit potřebné informace 

o jednotlivých pacientech včetně diagnózy. Výsledkem můţe být např. podobný seznam 

postiţených: 

 

Č. p. Jméno a příjmení R. č. Prac. dg. Kam předán TS ZP 

1 Jan Novák 1234567890 S 060 ÚN Brno IIb 222 

2 Zdeněk Chrást 3456789012 T 12, S299 I. CH FNUSA IIa 111 

3 Jana …….      
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D. Základní třídicí skupiny: 

Přednostní terapie 

= okamţité zajištění ţivotních funkcí, hrozících selháním [nikoli KPR]; jednoduchý, 

ţivot zachraňující výkon (zajištění průchodnosti dýchacích cest, zajištění dostatečné ventilace, 

pokročilé stavění krvácení, drenáţ hrudníku apod.), např. při těţkém zevním krvácení, 

poruchách dechu způsobených úrazem, polohou, přetlakovém pneumotoraxu, závaţném 

kraniocerebrálním poranění s poruchou vědomí, inhalačním traumatu, hlubokých 

popáleninách (nad 5 % u dětí do 2 let, nad 10 % u dětí do 10 let nebo dospělých nad 70 let, 

nad 15 % u dětí do 15 let, nad 20 % u ostatních), popáleninách s přidruţeným poraněním či 

polytraumatem atp. 

 

II.a Přednostní transport 

= k časnému ošetření, po event. jednoduchém výkonu (zajištění dýchacích cest, 

zajištění ţilní linky, analgetizaci apod.), např. při úrazu břicha s vnitřním krvácením, poranění 

velkých cév, poranění páteře s neurologickým deficitem, otevřených zlomeninách kostí či 

otevřených poraněních kloubů, inhalačním traumatu, závaţných popáleninách s přidruţeným 

poraněním či polytraumatem atp. 

 

II.b Transport k odloţitelnému ošetření 

= transport po předchozí skupině, event. po jednoduchém výkonu (např. zajištění ţilní 

linky, analgetizaci apod.), např. při poranění oka, rozsáhlejším poranění měkkých tkání, 

zavřených zlomeninách kostí a poraněních kloubů, závaţných popáleninách atp. 

 

III. Odloţitelné ošetření 

= postiţení čekají na ošetření i transport, dokud nejsou ošetřeni a odsunuti pacienti IIa, 

IIb; je moţná i laická první pomoc, vzájemná pomoc nebo svépomoc; např. při povrchních 

popáleninách do 30 % (u dospělých), poraněních měkkých tkání menšího rozsahu, 

zhmoţděninách, trţných ranách, nekomplikovaných zlomeninách, lehkých úrazech hlavy 

apod. 

 

IV. Umírající a zemřelí 

= není třeba zdravotnické pomoci; evidovat, identifikovat (PČR) a ukládat na 

vytyčeném shromaţdišti zemřelých. 
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Příloha 10 

Check list: Zhodnocení a posouzení situace v jednotlivých krajích České republiky 

 

 Organizace 
Cvičení 

ANO NE 

HZS hlavního města Prahy     

HZS Středočeského kraje      

HZS Plzeňského kraje      

HZS Libereckého kraje      

HZS Královéhradeckého kraje      

HZS Pardubického kraje     

HZS Olomouckého kraje     

HZS Jihomoravského kraje     

HZS Moravskoslezského kraje     

HZS Zlínského kraje     

HZS Ústeckého kraje     

HZS kraje Vysočina     

 

 

Organizace 
Podklady 

STČ ML Pozn. 

HZS hlavního města Prahy       

HZS Středočeského kraje        

HZS Plzeňského kraje        

HZS Libereckého kraje        

HZS Královéhradeckého kraje        

HZS Pardubického kraje       

HZS Olomouckého kraje       

HZS Jihomoravského kraje       

HZS Moravskoslezského kraje       

HZS Zlínského kraje       

HZS Ústeckého kraje       

HZS kraje Vysočina       

 

 

 

 

 

Organizace 
Školení 

ANO NE 

HZS hlavního města Prahy     

HZS Středočeského kraje      

HZS Plzeňského kraje      

HZS Libereckého kraje      

HZS Královéhradeckého kraje      

HZS Pardubického kraje     

HZS Olomouckého kraje     

HZS Jihomoravského kraje     

HZS Moravskoslezského kraje     

HZS Zlínského kraje     

HZS Ústeckého kraje     

HZS kraje Vysočina     

Organizace 
Praxe 

ANO NE 

HZS hlavního města Prahy     

HZS Středočeského kraje      

HZS Plzeňského kraje      

HZS Libereckého kraje      

HZS Královéhradeckého kraje      

HZS Pardubického kraje     

HZS Olomouckého kraje     

HZS Jihomoravského kraje     

HZS Moravskoslezského kraje     

HZS Zlínského kraje     

HZS Ústeckého kraje     

HZS kraje Vysočina     
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Organizace 
Označovače 

pásky karty karty ZZS NE Pozn. 

HZS hlavního města Prahy           

HZS Středočeského kraje            

HZS Plzeňského kraje            

HZS Libereckého kraje            

HZS Královéhradeckého kraje            

HZS Pardubického kraje           

HZS Olomouckého kraje           

HZS Jihomoravského kraje           

HZS Moravskoslezského kraje           

HZS Zlínského kraje           

HZS Ústeckého kraje           

HZS kraje Vysočina           

 

Organizace 
Praxe 

ANO NE 

ZZS hlavního města Prahy     

ZZS Středočeského kraje      

ZZS Plzeňského kraje      

ZZS Libereckého kraje      

ZZS Královéhradeckého kraje      

ZZS Pardubického kraje     

ZZS Olomouckého kraje     

ZZS Jihomoravského kraje     

ZZS Moravskoslezského kraje     

ZZS Zlínského kraje     

ZZS Ústeckého kraje     

ZZS kraje Vysočina     

 

Organizace 
Model karty 

pražský brněnský olomoucký zlínský královéhradecký jiný Pozn. 

ZZS hlavního města Prahy               

ZZS Středočeského kraje               

ZZS Plzeňského kraje               

ZZS Libereckého kraje               

ZZS Královéhradeckého kraje               

ZZS Pardubického kraje               

ZZS Olomouckého kraje               

ZZS Jihomoravského kraje               

ZZS Moravskoslezského kraje               

ZZS Zlínského kraje               

ZZS kraje Vysočina               

 

Organizace 
Cvičení 

ANO NE 

ZZS hlavního města Prahy     

ZZS Středočeského kraje      

ZZS Plzeňského kraje      

ZZS Libereckého kraje      

ZZS Královéhradeckého kraje      

ZZS Pardubického kraje     

ZZS Olomouckého kraje     

ZZS Jihomoravského kraje     

ZZS Moravskoslezského kraje     

ZZS Zlínského kraje     

ZZS Ústeckého kraje     

ZZS kraje Vysočina     


