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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na nejdůležitější činnost zdravotnické složky v místě 

mimořádné události s hromadným postižením osob, kterou je tvorba stanoviště 

přednemocniční neodkladné péče a poskytování přednemocniční neodkladné 

péče. Tato problematika zůstává upozaděna při taktických cvičeních integrovaného 

záchranného systému, ani odborná literatura není rozsáhlá. Z hlediska působení 

zdravotnické složky v místě vzniku mimořádné události, se jedná o její základní 

a výhradní činnost. 

V této práci bude použito několik metod k vyhledání optimální strukturalizaci 

a posloupnosti jednotlivých činností, které musí být uskutečněny, aby tvorba 

stanoviště pro poskytování přednemocniční péče byla efektivní. Čas je veličina, 

která při stabilizaci fyziologických funkcí postižených osob, je rozhodující. Dalším 

faktorem je nedostatek sil a prostředků v první fázi zásahu při poskytování 

přednemocniční neodkladné péče. Základní metodou je pozorování a analýza 

činnosti zdravotnické složky, měření stanovených časových údajů při taktických 

cvičeních integrovaného záchranného systému. Metoda simulace různých druhů 

mimořádných událostí ve virtuálním prostředí programu XVR zahrnuje také 

praktický nácvik činnosti zdravotnické složky na stanovišti přednemocniční 

neodkladné péče. 

Výsledky byly prověřovány v simulacích a následně při taktických cvičeních 

IZS. Byla nalezena optimální struktura tvorby stanoviště přednemocniční 

neodkladné péče.  

Klíčová slova 

stanoviště přednemocniční neodkladné péče; mimořádná událost s hromadným 

postižením osob; zdravotnická složka; přednemocniční neodkladná péče 

  



 

Abstract 

This thesis deals with the most important activity to be carried out by a medical 

unit at the site of a mass-casualty incident – setting up an out-of-hospital acute 

medical care station. During field exercises of integrated emergency system, these 

issues remain somewhat in the background and scientific literature is not very 

comprehensive in this respect either. As concerns the presence of a medical unit at 

the site of a mass-casualty incident, this is its basic and exclusive activity. 

This thesis uses several methods to search for an ideal structuring and sequence 

of individual activities that need to be carried out to ensure that the setting up of 

the out-of-hospital acute medical care station is efficient. Time is of essence in 

stabilizing physiological functions of those affected. Another factor is insufficient 

energy and means in the first stage of intervention when providing out-of-hospital 

acute medical care. The basic method is observation and analysis of activities of 

medical units, measuring stipulated time details during field exercises of 

integrated emergency system. The method of simulation of various kinds of mass-

casualty incidents in the XVR programme virtual environment also includes 

hands—on training of activities of medical units at the out-of-hospital acute 

medical care station. 

The results have been examined in simulations and, subsequently, during field 

exercises of the integrated emergency system. An ideal structure of setting up an 

out-of-hospital acute medical care station was found.   

Keywords 

out-of-hospital acute medical care station; mass-casualty incidents; medical unit; 

out-of-hospital acute medical care 
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1 ÚVOD 

Tématem této práce je standardizace postupů při tvorbě stanoviště 

přednemocniční neodkladné péče. Jedná se o proces, který nemá nyní pevně 

stanovenou strukturu. Tvorba optimálního stanoviště, pro každou specifickou 

situaci, je odvislá od spousty faktorů. Situace na místě mimořádné události bude 

vždy odlišná. Proto je důležité, aby byla stanovena struktura, která bude 

využitelná při všech možných typech událostí. V této práci jsou stanoveny 

činnosti, které musí být provedeny, aby byla zajištěna kontinuita poskytování 

přednemocniční neodkladné péče a dalších záchranných a likvidačních prací 

v místě vzniku hromadného postižení osob. 

Podklady k této práci byly získávány v rozsahu dvou let. Sledováním 

taktických cvičeních IZS, zvláště se zaměřením na činnost zdravotnické složky 

v místě mimořádné události. Byly použity různé taktiky a byla sledována 

návaznost jednotlivých činností v poskytování přednemocniční neodkladné péče. 

V roce 2018 byl proveden „Odborný pracovní výcvik“, který byl zaměřen na 

činnost IZS v první fázi zásahu, která je pro zvládnutí MU s HPO, nejdůležitější.  

Dalším zdrojem informací byl nácvik použitelné taktiky ve virtuálním 

prostředí programu XVR. Zde bylo možno využití rozmanitosti programu, kde je 

možno simulovat MU, kde vznikla nebezpečná zóna pro zdravotnickou složku 

(únik nebezpečné chemické látky, požár výškové budovy, aj.), bez ohrožení 

zasahujících, a vizualizovat odlišnosti postupu záchranných a likvidačních prací, 

se zaměřením na činnost zdravotnické složky. 

Na tuto problematiku je nahlíženo odlišně v různých krajích, podle odborných 

zkušeností daných vedoucích pracovníků. Není stanovena pevná struktura, jsou 

pouze doporučené postupy odborných společností. Právní normy nechávají 

otevřené otázky v mnoha směrech použitelné taktiky. 



12 

 

Tato práce si klade za cíl vyhodnotit jednotlivé poznatky a stanovit pevnou 

strukturu tvorby, ale i samotného stanoviště PNP, která bude využitelná při 

různých druzích mimořádných událostí. Každá mimořádná událost bude 

specifická v několika faktorech (počasí, místo vzniku, denní doba, aj.).  

Práce se zabývá procesem vytvoření stanoviště PNP, od první fáze zásahu, až 

po pevnou strukturu (vstup na stanoviště, sektory). V práci je identifikováno 

několik sporných bodů, které vedou k nejednotnosti postupu ZZS v ČR, byl 

vytvořen postup, který by měl tyto nejednotnosti eliminovat. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Současný stav je vyústění nejednotnosti postupů a náhledů na problematiku 

jednotlivých zdravotnických služeb (dále jen ZZS) záchranných služeb, přesněji 

jejich odpovědných představitelů. Jednotlivé záchranné služby daných krajů 

přistupují k problematice krizového řízení zdravotnictví odlišně. Z toho vyplývá 

i odlišná taktika zásahu při mimořádné události s hromadným postižením osob 

(dále jen MU s HPO). 

Při zásahu ZZS daného kraje na místě MU s HPO, kdy není nutná přeshraniční 

spolupráce, není problematika odlišnosti taktiky, problém. Při přeshraniční 

spolupráci dochází k neznalosti jednotlivých postupů spolupracujících ZZS na 

místě MU s HPO. Jedná se zvláště o postup třídění – využívání třídění START 

a nejednotnosti v používání karet TIK. Dochází k prodlužování času, tím také 

k prodloužení časového intervalu transportu PO na stanoviště PNP a následnému 

odsunu ke koncovým zdravotnickým zařízením (dále jen ZZ). 

„Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob je 

organizována v rámci 

a) třídících skupin, 

b) skupiny přednemocniční neodkladné péče, 

c) skupiny odsunu postižených osob.“ (vyhláška MZ č. 240/2012 Sb. §6, odstavec 2). 

Vyhláška stanovuje taktiku zásahu ve velké šíři, není zde přesně stanoveno 

složení třídících skupin, stanoven typ třídění, složení skupin přednemocniční péče, 

ani realizace stanoviště PNP. 

„K třídění postižených osob se přistoupí v případě, kdy je významný nepoměr mezi počty 

postižených osob a zasahujících zdravotnických pracovníků. Při třídění postižených osob se 

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

identifikační a třídící karta.“ (vyhláška MZ č. 240/2012 Sb. § 8, odstavec 2) 
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Tento odstavec stanovuje použití identifikační a třídící karty, ale není zde 

specifikováno, o jakou kartu se jedná. Proto dochází k různým výkladům 

a k využívání různých typů třídících karet. 

Největší spory se vedou nejen mezi záchrannými službami, ale i mezi 

odbornými společnostmi, které by měly být rozhodčím orgánem, především 

v problematice třídění postižených osob v místě MU s HPO. 

2.1 TŘÍDĚNÍ POSTIŽENÝCH OSOB 

Jak bylo zmíněno výše, je toto nejproblematičtější místo, ve kterém je odborná 

společnost rozdělena na několik frakcí. Přitom je to jedna z nejdůležitějších 

a základních činností zdravotnické složky v místě MU s HPO. Je to základní 

poskytování přednemocniční péče v rámci postupu při třídění postižených osob 

(dále jen PO). 

Tato činnost se provádí hlavně k vyhledání PO, které potřebují provést život 

zachraňující úkony, ať již v terénu (zprůchodnění dýchacích cest, stavění 

masivního zevního krvácení), nebo poskytnutí základní neodkladné 

přednemocniční péče na stanovišti přednemocniční neodkladné péče (dále jen 

stanoviště PNP). 

Tato práce je zaměřena na stanoviště PNP, ale tvorba začíná již během příjezdu 

na místo (výběr místa stanoviště PNP s ohledem na příjezdové a odsunové trasy), 

třídění postižených osob (nutnost znalosti počtu PO a jejich skupiny po třídění, 

s ohledem na velikost a tvorbu sektorů), a další činnosti, které budou popsány 

níže. 

Třídění postižených osob je pro následnou tvorbu stanoviště PNP zásadní. 

Nejen počet PO v místě MU, ale i jejich následné přesné počty s kategorizací 

třídění. To je nezbytné pro stanovení velikosti jednotlivých sektorů a uspořádání 
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materiálního zabezpečení, vyžadování dalších sil a prostředků k zajištění činnosti 

zdravotnické složky (Bulíková, 2011). 

Jednotlivé ZZS využívají různé způsoby třídění, od využití metody START 

v terénu, až po využití „vlastní“ specifické třídící identifikační karty, která je 

odlišná od DP ČLS JEP SUMMK č. 13. z roku 2009. Na místě MU s HPO dochází 

při přeshraniční spolupráci k nejednotnosti postupu při třídění. Samozřejmě se 

využije postup třídění té ZZS, na jejímž území k MU došlo. Dochází však ke 

zdržení poskytování přednemocniční neodkladné péče, která je poskytována na 

stanovišti PNP. Pro vypomáhající výjezdové skupiny je komplikované zorientovat 

se v nové dokumentaci. Dochází k prodlužování času, ale i ke ztrátě informací o 

zdravotním stavu PO, to je komplikace při předávání PO ve ZZ. Musí dojít 

k opětovnému vyšetřování a ztrácí se původní informace, které mohou být 

nepostradatelné k nastavení správnému ošetření, nejen v místě MU, ale i ve 

zdravotnických zařízeních.  

Třídění postižených osob je základní činností zasahujících složek IZS, při které 

dochází k vyhledávání nejvíce postižených – ohrožených osob na zdraví a životě. 

Vyhledávají se ty osoby, u kterých musí být provedena zdravotnická intervence 

(stavění masivního zevního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest), bez kterých 

by došlo k úmrtí takto postižené osoby. 

Proto je bezodkladně nutné provést tuto činnost včas a správně. Na této činnosti 

je závislé následné poskytování přednemocniční neodkladné péče. Tato péče je 

poskytována v určitém definovaném rozsahu. Aby mohla být tato péče 

kvalifikovaně poskytnuta, je nutné vytvořit vhodné podmínky – stanoviště PNP. 

2.1.1 START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie) 

Tato metoda je využívána nezdravotnickými pracovníky – základní složky IZS. 

Tato metoda třídění je pravidelně školena a nacvičována při taktických cvičeních. 

Je využívána k rychlému zhodnocení zdravotního stavu postižených osob 



16 

 

a rychlému transportu na stanoviště PNP podle vytříděných kategorií (Remeš, 

2013). 

Pokorný (2004) uvádí, že „Vytřídění jednoho raněného nemá zabrat více než 1 

minutu.“ (Pokorný, 2004, s. 15) 

Časový přínos a jednoznačnost této metody je nespornou výhodou při třídění 

osob. Následné třídění na vstupu na stanoviště a přetřídění pomocí třídící 

a identifikační karty znamená časovou prodlevu. 

První prioritu má kategorie červená (selhávající životní funkce), následuje 

kategorie žlutá (postižení s doložitelným ošetřením), kategorie zelená (chodící 

postižené osoby), zvláštní kategorií jsou osoby označeny prioritou černá – 

ponecháváme na místě nálezu. Možnosti využití metody jsou definovány takto: 

 „pacienti jsou v nebezpečné, nepřístupné (CBRN, požár, padající trosky) 

či nedostupné (skály, svahy, podzemí apod.) zóně, kde nelze zasahovat 

bez speciálního vybavení, či výcviku  

 plocha MU je prostředky ZZS nepostižitelná (rozsáhlá oblast, nepřehledný nebo 

obtížný nebo nebezpečný terén, noční doba a jiné) a jednotlivé pacienty vyhledávají 

týmy ostatních složek IZS 

 je zjevný a výrazný nepoměr mezi počtem postižených a týmy 

ZZS“(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011, STČ 09/IZS) 

 

Podle tohoto doporučeného postupu a Souboru typových činností vyplývá, že 

metodu START nevyužívá ZZS. Podle těchto doporučení se neřídí všechny ZZS, 

a taktiku zásahu – třídění, mají v první fázi zásahu postavenou na použití metody 

START svými výjezdovými skupinami. Využití této metody je zvláště v terénu, kde 

dochází k prvnímu kontaktu s postiženou osobou a je nutné rychlé zhodnocení 

zdravotního stavu. Při výskytu pediatrických pacientů, je nutno využít Jump 
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START, kde je postup hodnocení vitálních funkcí od postupů dospělých osob  

(5 iniciačních vdechů po zprůchodnění dýchacích cest). 

 

Kategorie metody START: 

 červená 

pacienti se selhávajícími životními funkcemi 

 žlutá 

pacienti neschopni samostatného pohybu 

 zelená 

pacienti soběstační, chodící 

 černá 

pacienti bez známek životních funkcí (Štětina, 2000). 

 

Tato metoda je jednoduchá, má jasně stanovená kritéria hodnocení kvality 

jednotlivých životních funkcí. Stav vědomí, dýchaní, kvalita krevního oběhu. Toto 

zhodnocení je vhodné pro příslušníky základních složek IZS, ale není dostačující 

pro členy ZZS, kteří mohou při prvním kontaktu získat více informací, které se 

ztrácejí, pokud nejsou zaznamenány. Při využití metody START se k označení PO 

využívá papírových pásků, nebo reflexních umělohmotných pásků, ale není zde 

prostor k zaznamenání dalších informací o zdravotním stavu PO. Proto by měla 

tato metoda třídění zůstat jen pro případy, které uvádí DP a není vhodná pro 

použití zdravotnickou složkou (Štětina, 2000). 

Dalším aspektem je její reálné využití. V první fázi zásahu, kdy dochází ke 

stanovení taktiky zásahu v rámci IZS, nemají zasahující složky dostatek sil 

a prostředků na provedení všech potřebných úkonů. Každá složka má svoji 

specifickou činnost. Pro příslušníky HZS je to hašení, stabilizace vraků, vyproštění, 

aj. Dochází k samovolné evakuaci PO z místa události a je potřeba tyto PO 

shromažďovat a provést kontrolu jejich zdravotního stavu. Proto je s výhodou určit 
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místo v bezpečné zóně, kde dojde ke shromáždění PO a je provedeno prvotní 

třídění. Toto třídění může být prováděno členy ZZ a již s využitím třídící 

identifikační karty (více níže v praktické části). 

2.1.2 TŘÍDĚNÍ S POUŽITÍM TŘÍDÍCÍ A IDENTIFIKAČNÍ KARTY (TIK) 

„Při třídění postižených osob se k jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní 

diagnózy jejich zdravotního stavu používá identifikační a třídící karta.“ (vyhláška MZ  

č. 240/2012 Sb. § 8, odstavec 2) 

Metoda třídění s využitím třídící a identifikační karty je již specifickou činností 

zdravotnické složky. Zde se posuzuje zdravotní stav postižené osoby a je 

zaznamenáván do karty TIK. Tato metoda je v  Doporučeném postupu ČLS JEP 

SUMMK č. 13, označována jako „lékařské třídění“ (www.urgmed.cz, DP č. 13., 

2009). 

V této práci je navržen postup třídění s použitím karty TIK s úpravami. 

S využitím záchranářů, bez nutnosti asistence lékaře. Vyplnění přední strany, kde 

se zapisují naměřené hodnoty fyziologických funkcí, je zcela v kompetencích 

zdravotnických záchranářů. Stanovení kategorie třídění podléhá jasným kritériím 

řadící PO do kategorie terapie, nebo přednostní odsun. 

Provádí se ve dvou fázích. V terénu, a na vstupu na stanoviště PNP. Jsou 

vyšetřeny základní fyziologické funkce a zaznamenány. Je zde prostor pro 

vizualizaci lokalizace postižení a typu postižení (popáleniny, zlomeniny, aj.). Je 

stanovena léčba, která bude provedena následně na stanovišti PNP (infuzní 

terapie, analgezie, stabilizace zlomenin, aj.). 

Důležitým krokem je stanovení kategorie vytřídění – stanovení priority ošetření 

a priority odsunu. Podle této kategorie je postižená osoba transportována do 

příslušného sektoru. Je nezbytné vést evidenci počtu jednotlivých kategorií 

s ohledem na tvorbu a rozsah budovaného stanoviště PNP.  
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Kategorie s použitím karty TIK: 

I. přednostní terapie 

 V této kategorii jsou postižení se selhávajícími životními funkcemi 

a vyžadují včasnou zdravotnickou intervenci. Bez poskytnutí terapie by jejich stav 

gradoval a následkem by byla smrt. Do této kategorie se řadí postižení s těmito 

hodnotami: 

 GCS (Glasgow Coma Scale – posouzení stavu vědomí) 13 <; 

 frekvence dýchání: pod 10 dechů/min, nebo nad 30 dechů/min; 

 počet pulsů na arteria radialis (tepna vřetenní), hmatný puls nám určuje 

90 torr systoly, nehmatný puls je známkou selhávání oběhu 

(www.urgmed.cz, DP č. 13., 2009). 

Příklady: 

 Poruchy dechu způsobené úrazem, polohou – zajištění ventilace; 

 závažná kraniocerebrální poranění – nutná umělá plicní ventilace, 

imobilizace; 

 přetlakový pneumotorax – drenáž hrudní dutiny, oxygenoterapie. 

 

 II.a přednostní transport 

V této kategorii jsou postižení, kteří vyžadují, co nejrychlejší transport do 

zdravotnického zařízení a chirurgickou intervenci. Tato kategorie je tedy určena 

anatomií postižení – poranění, s pravděpodobným zhoršením celkového stavu 

pacienta vedoucí k selhání životních funkcí. 

Na stanovišti PNP není možnost stabilizace stavu PO, provádí se základní 

ošetření (stabilizace zlomenin, analgezie, infuzní terapie). Důležitý je nejrychlejší 

možný transport do zdravotnického zařízení – nejbližší chirurgické oddělení ke 
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stabilizaci stavu, s následným transportem na vyšší pracoviště (www.urgmed.cz, 

DP č. 13., 2009). 

Příklady: 

 Poranění břišní dutiny s krvácením; 

 poranění hrudní dutiny s krvácením; 

 poranění velkých cév; 

 otevřené zlomeniny dlouhých kostí a kloubů. 

 

II. b Transport k odložitelnému ošetření 

V této kategorii jsou postižení s poraněními – postiženími, která nevyžadují 

okamžitou zdravotnickou intervenci a nevedou k selhávání životních funkcí u PO. 

Není nutný okamžitý transport na stanoviště PNP, ani do ZZ. Nevyžadují 

lékařskou péči, jsou plně v kompetencích zdravotnických záchranářů 

(www.urgmed.cz, DP č. 13., 2009). 

Příklady: 

 Zavřené zlomeniny kostí a kloubů; 

 poranění oka; 

 poranění měkkých tkání. 

 

III. Lehce ranění 

Do této kategorie spadají lehká poranění, která mohou být ošetřena až po 

předchozích kategoriích. Je zde možná svépomoc, nebo ošetření příslušníky IZS, 

nebo členů dopravní zdravotnické služby, Červeného kříže, a podobně 

(www.urgmed.cz, DP č. 13., 2009). 
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Příklady: 

 Nekomplikované zlomeniny; 

 poranění měkkých tkání menšího rozsahu; 

 zhmožděniny, tržné rány. 

 

IV. Mrtví 

V této kategorii jsou postižení se zraněním neslučitelným se životem, nebo 

s nepřítomnou dechovou aktivitou, která se nemění ani po uvolnění dýchacích 

cest. Tito postižení jsou označeni danou prioritou a ponecháni na místě nálezu, 

pokud nejsou překážkou v probíhajících záchranných a likvidačních pracích. 

Kontrola jejich stavu vyčká na pozdější dobu. Pokud je to nutné jsou umístěni 

mimo stanoviště PNP a je u nich dozor, nikoliv však z řad ZZS. 

2.2 Analýza dokumentace třídění PO při MU s HPO 

2.2.1 Slabé stránky: 

„Jednotná třídící a identifikační karta (visačka pro HPZ) na území celé republiky je 

důležitým předpokladem jednotného postupu pracovníků zdravotnické záchranné služby 

(ZZS) při řešení mimořádných událostí (MU) s hromadným postižení zdraví (HPZ). Při 

třídění postižených osob se k jejich rychlé identifikaci a stanovení pracovní diagnózy jejich 

zdravotního stavu používá identifikační a třídící karta.“ (www.urgmed.cz, DP č. 13, 

2009) 

 

Doporučený postup udává jednotnou třídíci a identifikační kartu pro HPO. 

Není upravena specifikace třídící identifikační karty právní normou. Nejednotnost 

v postupech jednotlivých ZZS na území ČR, je problematické při přeshraničmí 

spolupráci, kdy se prodlužuje časový profit pro postižené osoby  (neznalost 

grafiky nestandardních karet podle Doporučeného postupu, jiné třídící skupiny, 

aj.). 
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„Pacienti při HPZ musí být lékařsky roztříděni vždy a co nejdříve.“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009) 

 

 

Doporučený postup užívá termín "lékařské třídění". kdy je bezpodmínečně 

stanovena účast lékaře při prvotním třídění v terénu! Při současném stavu není 

fyzicky přítomnost lékaře při třídění v prvních fázích zásahu, možná. Dostupnost 

lékařských posádek je omezena. Při třídění metodou třídící a identifikační karty 

podle Doporučeného postupu, je časově náročná a využití lékařů pro třídění 

omezující. 

„Třídění postižených osob spočívá ve stanovení pořadí pro poskytnutí 

přednemocniční neodkladné péče jednotlivým postiženým osobám a jejich odsunu na 

stanoviště skupiny přednemocniční neodkladné péče.“(vyhláška MZ č. 240/2012 Sb.) 

 

Při prvotním třídění je nutné vyhledat PO se selhávajícími fyziologickými 

funkcemi a transportovat je co nejdříve na stanoviště PNP. Zhodnocení základních 

fyziologických funkcí je plně v kompetenci zdravotnických záchranářů - proto není 

přítomnost lékaře při prvním kontaktu nutná. V kompetenci NLZP je také zástava 

zevního krvácení i zprůchodnění dýchacích cest (přiložení turniketu, škrtidla, 

použití ústního vzduchovodu). Stanovení diagnózy a postiženého místa, je také v 

kompetenci zdravotnických záchranářů. 

„(2) Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným 

postižením osob je organizována v rámci a) třídících skupin,“ Vyhláška stanovuje 

organizaci třídění v rámci třídících skupin. Není zde stanoveno jejich složení. Proto 

je prostor k různým variacím ze strany VL, který je odpovědný za průběh třídění. 

Je pevně stanovena odpovědnost lékaře a způsob a provedení třídění, ale jeho 

fyzická přítomnost při třídění není vyžadována. (vyhláška MZ č. 240/2012 Sb.). 
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„Postup týmu RLP při třídění (1 - 2 minuty á 1 pacient).“ V této části je časový 

interval na jednu osobu stanoven až na dvě minuty. Při navrhovaném postupu (viz 

dále), je časový interval stanoven do jedné minuty na vytřídění postižené osoby. 

Dochází k výraznému snížení času, které vede k rychlejšímu transportu postižené 

osoby na stanoviště PNP. (www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009). 

 

„postupuje při vyplňování odshora dolů na přední, poté na zadní části třídící karty“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009). Doporučený postup nařizuje vyplnění přední i 

zadní strany karty TIK. Při prvotním třídění v terénu je zadní strana, kde se 

stanovuje terapie a odsunový prostředek, předčasná. Také stanovení terapie při 

prvním kontaktu může být zavádějící a nepřesné. Každý stav postižené osoby se 

vyvíjí a při prvním kontaktu nemusí být zjištěné hodnoty a informace odpovídající 

závažnosti poranění. Proto je třídění opakováno po transportu PO na stanoviště 

PNP. 

Také stanovení terapie by mělo být stanoveno na stanovišti PNP, kde je již 

možnost celkového vyšetření PO a materiálního zabezpečení. 

Zadní strana, kde se stanovuje terapie, nemusí být vyplněna pouze lékařem. 

Jsou tam terapeutické kroky, které může indikovat i zdravotnický záchranář 

(kanylace periferní žíly, imobilizace končetin, podání analgetik, aj.). Lékař 

stanovuje transportní prostředek a vyžadované pracoviště, kam bude PO následně 

transportována. 

2.2.2 Silné stránky 

„Jedině včasně provedené lékařské roztřídění zajistí včasnou přednemocniční péči 

pacientům vyžadujícím život zachraňující úkony přímo v terénu a včasnou nemocniční 

péči, přednostní transport pacientům, kterým v přednemocniční fázi pomoci nelze.“ 

(Urbánek, 2009) 

Určení priority ošetření a priority odsunu, jsou nespornou silnou stránkou 

tohoto Doporučeného postupu. Priorita odsunu v režimu RZP, včasné zařazení do 
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této kategorie třídění, je základním předpokladem pro poskytnutí kvalitní 

přednemocniční neodkladné péče a následného transportu. 

„Výhodou tohoto lékařského systému třídění s použitím třídících karet je především 

to, že veškeré, jednou získané poznatky při prohlídce pacienta jsou zaznamenány a v dalších 

etapách využitelné...“ (www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009) 

Tato výhoda je velkým časovým přínosem. Pokud je PO tříděna v terénu, její 

následné přetřídění na vstupu na stanovišti PNP, je časově zkráceno. Třídící 

skupina na vstupu se zaměřuje přímo na již zaznamenaná postižená místa. Lze 

také s odstupem času zhodnotit vývoj zdravotního stqavu PO. 

„..přední stranu vyplní na odsunovém stanovišti pracovník, organizující ve 

spolupráci s dispečerem cílený transport, ...“ (www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009) 

 

Také oddělitelné útržky pro dopravce a transportní skupinu jsou velkým 

přínosem při následném dohledávání a identifikaci osob. Je ale nutné, aby 

transportní skupina nezapomněla vyplnit a předat dané útržky. 

„Vnitřní, papírová „Identifikační a ošetřovací karta“ (www.urgmed.cz, DP č. 

13, 2009). 

Tato část karty TIK je velkou pomůckou, zvláště když je PO na stanovišti delší 

dobu, nebo její zdravotní stav vyžaduje opakované monitorování fyziologických 

funkcí. Také se zde dají zaznamenávat provedené terapeutické výkony v průběhu 

poskytování přednemocniční neodkladné péče na stanovišti PNP, nebo v průběhu 

transportu postižené osoby do zdravotnického zařízení. Jediná dokumentace 

vedená o stavu PO, je karta TIK. 

„Samolepky“ na kartonku uvnitř kapsy třídící a identifikační karty...“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009) 
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Tyto samolepky upozorní zasahující členy, ale i poskytovatele následné péče 

o rizikovosti pacienta a jeho kontaktu s uvedenou noxou. Také o proběhlé 

dekontaminaci a nutnosti speciálního režimu, vyžaduje-li to stav PO. 

„...samolepky s jednotným číslem třídící karty pro označení věcí pacienta...“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 13, 2009) 

Samolepky s číslem karty TIK jsou neocenitelný pomocník. Využívají se 

především do dokumentace vedoucího odsunu – na svodku 

Odsunutých/ošetřených osob. Jejich využití je i k označení věcí postižené osoby. 

2.2.3 Shrnutí 

Silné stránky: 

- Určení priority ošetření a odsunu. 

- Uchování zjištěných informací. 

- Oddělitelné útržky pro vedoucího odsunu a transportní skupinu. 

- Možnost opakovaného zaznamenávání při monitoraci fyziologických 

funkcí. 

- Zaznamenání zasažení noxou CBRNE. 

- Samolepky s číslem karty TIK. 

Slabé stránky: 

- Právní norma nepecifikuje typ třídící a identifikační karty. 

- Doporučený postup vyžaduje při třídění lékaře, právní norma nespecifikuje 

postup při třídění. 

- Vyplnění obou stran karty již při prvotním třídění, časová prodleva. 

- Opomíjení kompetencí zdravotnických záchranářů při třídění, určování 

terapie. 

- Neznalost karty TIK zasahujícími příslušníky IZS. 
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2.3 STANOVIŠTĚ PNP 

„Plnohodnotné shromaždiště raněných a nemocných je vhodně vybrané místo, 

kde shromažďujeme veškerý zdravotnický materiál (přístroje, léky, transportní a fixační 

prostředky, medicinální plyny a další), kam jsou přinášeni vytřídění či před třídění pacienti 

a kde jsou ukládáni dle priorit na třídící a identifikační kartě. Zde provádíme urgentní zajištění 

vitálních funkcí a je-li to možné stabilizaci stavu postižených před transportem, odtud 

zahajujeme cílený odsun.“ (www.urgmed.cz, DP č. 18, 2011) 

Je zřizováno vždy, když se jedná o MU s HPO. Znamená to, že musí být 

postupováno nestandardním postupem a SaP budou omezené. Péče poskytovaná 

PO nebude v tendencích urgentní medicíny, ale v režimu medicíny katastrof. 

Znamená to, že je potřeba provést třídění - vyhledání osob, které vyžadují 

bezprostřední zdravotnickou intervenci. Také poskytování přednemocniční 

neodkladné péče je omezeno dostupnými zdravotnickými pracovníky 

a materiálním zabezpečením. 

Pokud není dokončeno třídění PO, lze začít zřizovat stanoviště PNP, po dohodě 

s VZ a začít připravovat transport a poskytování přednemocniční péče. Třídění, 

tedy přetřídění, lze zajistit složkami IZS. Zbudování stanoviště  PNP a poskytování 

přednemocniční neodkladné péče, zvláště zajištění vitálních funkcí u postižených 

osob, jejichž stav vyžaduje provedení těchto úkonů, je prioritní. 

Na stanovišti PNP je prováděna nejdůležitější činnost zdravotnické složky - 

zajištění vitálních funkcí postižených osob. Na toto stanoviště by měli být osoby 

transportovány z terénu po předchozím třídění, které je již metodou karty TIK, 

nebo předtřídění metodou START, členy IZS. Na tomto stanovišti probíhá 

poskytování přednemocniční neodkladné péče s pomocí dostupných SaP. Umístění 

stanoviště, jeho orientace v terénu, popřípadě nutnost budování krytého 

stanoviště, je nutno vyřešit v první fázi zásahu. První VS na místě zásahu, ve 

spolupráci s VZ, určí místo v bezpečné zóně pro stanoviště PNP s ohledem na 
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situaci v místě zásahu. To znamená určení bezpečné zóny, příjezdových 

a odsunových tras, budování krytého stanoviště. Tyto informace jsou důležité pro 

další sled SaP, které přijíždějí na místo (parkování, shromažďování materiálu, 

volná trasa pro odsun PO, aktivace modulu pro HPO - stan, aj.). 

První VS na místě MU s HPO získané informace musí předat na ZOS kraje, aby 

došlo k včasné aktivaci SaP, sjednocení příjezdové trasy. První fáze zásahu je z 

hlediska úspěšného provedení záchranných a likvidačních prací nejdůležitější z 

hlediska časového profitu pro PO. Každé pochybení, které je provedeno v první 

fázi, se projeví při následných činností (pozdní aktivace SaP, modulu pro HPO, 

přesouvání stanoviště PNP, neprůjezdné odsunové trasy). Zvláště při MU s HPO, 

které vznikají v nepřístupném terénu, nebo s přítomností nebezpečných látek, nebo 

je místo prostorově omezeno (dopravní nehody), je nutné předat základní 

informace, co nejdříve. 

2.3.1 Vstup na stanoviště PNP 

Vstup na stanoviště PNP musí být zřízen před zahájením transportu 

postižených osob z terénu. Musí být viditelně označen. Na tento vstup musí být 

transportováni všichni, kterým se poskytuje přednemocniční neodkladná péče. Na 

vstupu mohou být samozřejmě zřízeny vstupy prodle kategorií, pokud je přítomno 

více přetřizovacích skupi. Zde se provádí přetřídění postižené osoby, pokud 

nastalo zhoršení zdravotního stavu - přetřídění do nové kategorie, kontrola 

provedených zdravotnických opatření (stavění krvácení, zprůchodnění dýchacích 

cest), a následné směrování do příslušného sektoru. 

Na vstupu se vede evidence postižených osob, která je předána VL. Je důležité 

zaznamenat kategorie a počet postižených osob! Pokud je více třídících hlídek na 

vstupu, vede si evidenci každá samostatně a následně je předána VL. Vstup musí 

být viditelně označen. Na místě bude docházet k samovolné evakuaci z místa MU 

a je nutné, aby PO byly směrovány na vstup. Označení a vytyčení vstupu na 

stanoviště PNP bude rozebráno podrobně dále. 
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Vstup musí být zajištěn třídící hlídkou, nebo příslušníkem IZS po celou dobu 

probíhajícího zásahu. Je to z důvodu nálezu dalších postižených osob, zranění 

zasahujících osob, návratu PO, které odešli z místa MU pod vlivem stresové 

reakce. 

2.3.2 Sektory 

Po provedeném třídění jsou počty postižených osob v třídících kategoriích. 

Podle počtu lze usuzovat na prostor, který bude potřeba ke zbudování 

jednotlivých sektorů.  Sektory musí být jasně označeny. K označení se využije 

možností jednotlivých ZZS (barevně označené plachty, barevné pásky, barevné 

spreje, aj.). 

Do sektoru I., kde dochází ke stabilizaci vitálních funkcí postižených osob, je v 

první fázi směrován dostupný materiál. V tomto sektoru bude prováděna většina 

lékařských výkonů, proto je koncentrace materiálu nezbytná, zvláště přístrojové 

vybavení (k zajištění umělé plicní ventilace, monitorace fyziologických funkcí, 

punkce hrudní dutiny, aj.). 

Sektor pro kategorii II.a není tolik závislý na materiálním vybavení, zde je 

důležité, aby byl nejblíže stanovené odsunové trasy. Zde jsou umístění postižení, 

kteří vyžadují, co nejrychlejší transport do zdravotnického zařízení. Dochází zde ke 

stabilizaci končetin, zástavě krvácení, infuzní terapii, analgézii a následnému 

transportu. 

Sektor pro postižené zařazené do kategorie II.b bude materiálně vybaven zvláště 

obvazovým materiálem a dlahami. Zde je možno využít řidičů dopravní zdravotní 

služby, kteří mají kompetence k poskytování první pomoci (ošetřování ran, 

stabilizace končetin, sledování fyziologických funkcí, aj.).  

Sektor pro osoby vytříděné v kategorii III. bude rozlohou největší sektor. Je 

vhodné, aby nebyl v těsné blízkosti sektoru I. V tomto sektoru budou lehce zranění 

postižení a není proto důvod v první chvíli zajišťovat sektor členem zdravotnické 
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složky. Může zde docházet ke svépomoci, ale je vhodná přítomnost některého ze 

členů IZS, aby pokud to zdravotní stav bude vyžadovat, předl postiženou osobu 

na vstup. Tento sektor bude zřízen v první fázi, pravděpodobně samovolnou 

evakuací postižených z místa MU s HPO. Je vhodné zajistit příslušníka IZS k 

podávání informací a průběžnému sledování stavu postižených. Může zde PČR 

provádět základní vyšetřování vzniku MU a ztotožnění přítomných osob. 

Postižené osoby kategorií IV. necháváme na místě nálezu, pokud to situace 

dovolí a nebrání provádění záchranných a likvidačních prací. Pokud je nutné tyto 

postižené transportovat z místa, nebo ze stanoviště PNP, je vhodné, aby byl sektor 

IV. umístěn zcela mimo stanoviště PNP. 

2.3.3 Odsun 

Odsunové stanoviště zajišťuje Vedoucí odsunu (dále jen VO), ve spolupráci s 

VL. Zde dochází k předání postižené osoby transportní skupině. Pořadí 

odsunovaných osob určuje lékař, stejně vyžaduje i typ zdravotnického zařízení. 

ZOS určuje zdravotnického zařízení pro odsunovanou osobu. Vedoucí odsunu 

přebírá postiženou osobu, vyplní kartu TIK - útržky. Ve spolupráci se ZOS vyplní 

Svodku odsunutých postižených osob, která je součástí zdravotnické 

dokumentace. Osobu předá transportní skupině a zaznamená časový údaj. 

Pro stanoviště odsunu, je důležité, aby bylo zřízeno v blízkosti odsunové trasy. 

Nejdříve jsou transportovány osoby s prioritou odsunu v režimu RZP posádky. 

proto stanoviště odsunu je téměř totožné se sektorem II.a. 

Před zahájením odsunu je nutné informovat VZS, ZOS a VZ. Je důležité, aby byl 

dostačující počet příslušníků zdravotnické složky na stanovišti PNP k zabezpečení 

poskytované přednemocniční neodkladné péče. 
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2.3.4 Analýza dokumentů k tvorbě stanoviště PNP 

Silné stránky 

„Na stanovišti skupiny přednemocniční neodkladné péče se vždy provádí přetřídění 

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

jejich odsunu do zdravotnických zařízení poskytovatelů zdravotních služeb. Činnost 

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

skupiny zajištěn jednosměrný provoz.“ (Vyhláška MZ č. 240/2012  Sb. § 9, odstavec 1) 

„Plnohodnotné shromaždiště raněných a nemocných je vhodně vybrané místo, kde 

shromažďujeme veškerý zdravotnický materiál.“(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

"Na vstupu stanoviště PNP probíhá přetřídění zraněných osob, jejichž pořadí bylo 

určeno metodou START.“ (STČ 09, s. 16, 2016) 

Jednoznačně zadáno přetřídění a zohlednění vývoje zdravotního stavu, je 

základním předpokladem k zabezpečení poskytnutí kvalitní péče postiženým 

osobám. Zvláště u osob zatříděných do kategorie I. a II.a se stav může vyvíjet 

velmi rychle. S ohledem na časový vývoj záchranných a likvidačních prací v místě 

MU, je rozhodující provést opětovné zjištění stavu vitálních funkcí postižených. 

Také nutnost přetřídění PO podle metody START, používané základními 

složkami IZS, je nevyhnutelně nutné. Jednotlivé kategorie stejné barvy užívané při 

obou metodách, neoznačují stějně závažné zdravotní stavy. Do této doby nebyla 

PO žádným způsobem identifikována, přidělení karty TIK ji označuje jedinečným, 

neopakovatelným číslem. Od vstupu na stanoviště PNP má PO své identifikační 

číslo, které nahrazuje jméno, příjmení a jiné osobní identifikační prvky. Po 

vytřídění na vstupu na stanoviště PNP, jsou již známy počty PO a jejich třídící 

kategorie, se kterými pracuje nejen VL a VZS v místě MU, ale i ZOS, které následně 

provádí distribuci PO do jednotlivých ZZ. 
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Pořadí odsunovaných osob je plně v kompetenci VL s ohledem na vývoj 

zdravotního stavu. Je nezbytné pro správné vyhodnocení pořadí odsunovaných 

osob, aby měl VL přehled o stavu PO na stanovišti PNP. K tomuto přehledu 

přispívá jednosměrný provoz, který je stanoven touto vyhláškou. 

„Shromaždiště raněných a nemocných zřizujeme u všech akcí s vyšším počtem 

postižených. Jeho význam tkví především v tom, že přehled o vývoji stavu a změně priorit  

u jednotlivců udržíme jedině tehdy, jestliže všechny pacienty shromáždíme co nejdříve na 

jednom místě.“ (www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

Zde je zmíněn časový profit pro postižené osoby, jestliže je stanoviště PNP 

zřízeno, co nejdříve. Proto je důležitá fáze přípravy. Ve spolupráci VZS a VZ určit 

bezpečnou zónu, zajistit kvalitní a včasné třídění postižených osob, a shromáždit 

dostupný materiál (popřípadě vyžádat přes ZOS), na stanoveném místě. Pokud 

nejsou postižené osoby shromážděny na jednom místě, nemůže proběhnout 

distribuce SaP (poskytnutí přednemocniční neodkladné péče), nejvíce postiženým 

osobám včas. K vyhledávání těchto poraněných se slouží třídění, které nám 

poskytuje nejen informace o celkovém počtu, ale i o potřebných SaP v místě MU, 

podle  počtu postižených zatříděných do kategorie I. 

„Rozhodnutí vedoucího skupiny o odsunu postižených osob může být změněno 

zdravotnickým operačním střediskem.“ (Vyhláška MZ č. 240/2012  Sb. § 10, odstavec 1) 

„směrování „Odd.“ – poznačit, na které oddělení pacienta směrovat 

(traumacentrum, chirurgie, spinální jednotka, ….) a jakým transportním prostředkem 

„Transp. prostředek“ - LZS, RLP, RZP.“(www.urgmed.cz, DP č. 13., 2009) 

Zde je správně stanovena návaznost na právní normy na Doporučený postup. 

Vedoucí lékař určí typ pracoviště a transportní skupinu a ZOS podle dostupnosti 

typu lůžek distribuuje postižené osoby tak, aby nedošlo k zahlcení jednoho 

zdravotnického zařízení. 
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„Umístění a orientace shromaždiště raněných a nemocných – rozhodování o 

umístění a orientaci shromaždiště musí zohlednit několik faktorů:  

 především bezpečnost ukládaných pacientů a všech zdravotníků, musí být 

budováno v bezpečné zóně určené velitelem zásahu IZS“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

"Vedoucí výjezdové skupiny je oprávněn rozhodnout o neposkytnutí 

přednemocniční neodkladné péče v místě události v případě, pokud by 

a) při poskytování přednemocniční neodkladné péče byly bezprostředně ohroženy životy 

nebo zdraví členů výjezdové skupiny, nebo 

b) měla být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta za podmínek, pro jejichž zvládnutí 

nebyli členové výjezdové skupiny vycvičeni, vyškoleni nebo vybaveni vhodnými 

technickými či osobními ochrannými prostředky a poskytnutí přednemocniční neodkladné 

péče toto vyžaduje."(Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě §19, 

odstavec 3) 

 „Sektor je třeba organizovat tak, aby překonávaná vzdálenost byla co nejmenší 

a stanoviště PNP bylo umístěno mimo působení nebezpečí vzniklé MU, např. mimo 

zplodin hoření, šíření par nebezpečných látek apod.“ (STČ 09, s. 10, 2016) 

Zde je zohlednění bezpečné zóny a její vytyčení VZ. Je to základní předpoklad 

pro úspěšné provádění záchranných a likvidačních prací na místě MU. Bezpečná 

zóna může být stanovena až po provedení zdravotnického průzkumu. Pokud je na 

místě VS jako první, určuje  bezpečnou zónu vedoucí VS tak, aby nedošlo k 

ohrožení zasahujících VS a samovolně se evakuujících osob. 

Není-li možné provést zdravotnický průzkum (rozsáhlá oblast, nebezpečná 

zóna), je potřeba svolat postižené osoby schopné samostatného pohybu a stanovit 

bezpečnou zónu na okolnosti mimořádné události. Vyčkat příjezdu složky IZS, 
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která je vybavena a vycvičena k provedení průzkumu v nebezpečné zóně. Konečné 

stanovení bezpečné zóny určí VZ. 

Typová činnost přesně vymezuje umístění stanoviště do bezpečné zóny, kde 

nejsou ohroženi zasahující, ani postižené osoby. Bezpečnost je vždy na prvním 

místě. Stanovení bezpečné zóny je v kompetenci VZ ve spolupráci S VZS. 

"...shromaždiště by mělo být orientováno vstupem k místu zásahu a odsunové 

stanoviště (výstup) by měl být na straně (co nejblíže) komunikace." (www.urgmed.cz, 

DP č. 18., 2011) 

Tato část odpovídá požadavku na jednosměrnost provozu na stanovišti PNP. 

Také výstup, kde bude probíhat odsun postižených osob, je správně zařazen  

k blízkosti komunikace - odsunové trasy. Z toho vyplývá umístění sektoru II.a a 

jeho umístění, co nejblíže odsunového stanoviště. 

"Členění shromaždiště raněných a nemocných - členění je standardní a odpovídá 

jednotlivým skupinám na třídící a identifikační kartě."(www.urgmed.cz, DP č. 18., 

2011) 

Rozčlenění stanoviště na sektory je předpokladem pro účinné a včasné 

poskytování přednemocniční neodkladné péče. Také distribuce zdravotnického 

materiálu je odvislá od stanovení sektorů. Nejvíce materiálu bude směrováno do 

sektoru I., kde probíhá zajištění vitálních funkcí.  

"...potřebnou velikost s ohledem na předpokládaný počet pacientů, na jednoho 

ležícího je třeba počítat s prostorem 1x 3m...“ (www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

Předpokládaná velikost sektorů je závislá na počtech postižených osob po 

provedeném třídění, nebo informace předaná VZ o počtech PO po provedeném 

průzkumu v nebezpečné zóně. Je samozřejmé, že sektor I. vyžaduje větší prostor 

pro materiální vybavení, kterým se zajišťují vitální funkce u PO. Prostor pro lehce 
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zraněné závisí na jejich počtu a vyplyne po vytřídění všech postižených. Více viz 

dále. 

"...s ohledem na počasí (povětrnostní podmínky a teplotu), rozhodujeme co 

nejčasněji (případně hned na počátku) o stavbě stanů případně zbudování či využití jiného 

typu krytého, vytápěného a osvětleného shromaždiště raněných a nemocných..." 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

"Toto kryté pracoviště budujeme, nejlépe silami jiných základních složek IZS." 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

Nutnost zbudování krytého stanoviště je v závislosti na počasí, nutností. 

Zdravotní složka v prvních fázích zásahu nemá k dispozici dostatek SaP na 

zbudování krytého stanoviště! Proto je nezbytné vyžadovat zbudování krytého 

stanoviště od složek IZS. 

"Členění shromaždiště raněných a nemocných - členění je standardní a odpovídá 

jednotlivým skupinám na třídící a identifikační kartě."(www.urgmed.cz, DP č. 18., 

2011) 

Směrování postižených do příslušných sektorů je z hlediska poskytování 

kvalitní přednemocniční neodkladné péče základním předpokladem. Jak 

dostupnost zdravotnického materiálu, tak prostorového komfortu k zabezpečení 

jejich zdravotního stavu. Při zhoršení zdravotního stavu PO během poskytování 

přednemocniční neodkladné péče, a následná nutnost přesunutí PO do jiného 

sektoru, je zajišťována pomocí příslušníků HZS. Tento přesun je indikován VL a je 

nutné jej zaznamenat do dokumentace a karty TIK. 

"Základním požadavkem pro adekvátní využití všech dostupných přístrojů, 

pomůcek a materiálu pro všechny pacienty je, že musí být shromážděny na jednom místě." 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 
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Jde o adekvátní distribuci materiálu do příslušných sektorů a jeho využití. Proto 

soustředění materiálu v jednom místě, nejčastěji v sektoru označeném I., je 

optimální. Odtud se dále distribuuje, podle požadavků VL. 

"nejlépe udržíme přehled a odpovídající směrování pacientů jestliže máme pouze 

jedno odsunové stanoviště, které organizuje odsun ve spolupráci se 

ZOS"(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

Z personálního obsazení je výhodou pokud je odsunové stanoviště pouze jedno. 

Jedná se určování pořadí odsunovaných PO, kdy je jeden VL a jeden 

VO. Personální obsazení ZOS není schopno přijímat hlášení od více vedoucích 

odsunu. Také vedoucí odsunu by měl být řidič oblasti, ve které došlo k MU. Měl by 

mít přehled o dojezdových časech do jednotlivých zdravotnických zařízení, aby 

byl schopen organizovat plynulost a návaznost odsunu. Proto je s výhodou, jestliže 

je odsun organizován jedním pracovníkem, který je schopen vyhodnotit situaci s 

časovou návazností. 

"První lékař na místě zásahu se stává vedoucím lékařem zásahu." 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

Určení vedoucího lékaře, je nutné v první fázi zásahu, aby bylo rozhodnuto 

o metodě třídění a stanovišti PNP. V příhraničních oblastech se může stávat, kdy 

na místě nebude lékař daného kraje. Zahájit činnost na místě mimořádné události 

je potřeba, co nejdříve. Také lékař z letecké záchranné služby může být na místě 

vzniku před pozemními složkami. Předání funkcí je samozřejmě možné, podle 

stanovených pravidel. 

"Může být vystřídán vyškoleným a pro tyto situace určeným lékařem" 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 
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Slabé stránky: 

"V případě poskytování přednemocniční neodkladné péče několika výjezdovými skupinami 

na jednom místě události koordinuje jejich činnost vedoucí výjezdové skupiny, kterého určí 

zdravotnické operační středisko nebo pomocné operační středisko."(Zákon č. 374/2011 Sb. 

o zdravotnické záchranné službě §19, odstavec 5) 

"Zásadní úlohu ve zvládnutí HPZ hraje organizace a řízení zásahu na místě MU, 

to znamená osoba vedoucího lékaře zásahu ZZS, jeho odborné a organizační schopnosti." 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

„Vedoucí lékař spolupracuje s velitelem zásahu IZS až do okamžiku odvozu 

posledního postiženého z místa zásahu, přičemž vždy přímo řídí činnost ZZS – průzkum, 

třídění, ošetření a odsun do zdravotnických zařízení, odpovídá za komunikaci se 

zdravotnickým operačním střediskem a jeho prostřednictvím s cílovými zdravotnickými 

zařízeními. Podrobněji o úkolech vedoucího lékaře zásahu.“ (www.urgmed.cz, DP č. 18., 

2011) 

V tomto bodě si DP a vyhláška odporují. Vyhláška stanovuje odpovědnost za 

určení Vedoucího zdravotnické složky ZOS. Kdežto DP určuje VZS jako lékaře. 

Tento zásadní rozpor řeší každý poskytovatel ZZS , podlevlastních interních 

norem. Taktická cvičení i reálné zásahy u MU s HPO ukázují, že VL nemůže být 

vedoucím zdravotnické složky. Činnost lékaře by měla být jednoznačně zaměřena 

na poskytování přednemocniční neodkladné péče, organizování stanoviště PNP 

a stanovení pořadí odsunovaných osob. Také vzhledem k dostupnosti a množství 

lékařů, je s výhodou, stane-li se VZS nelékař - zdravotnický záchranář.  

"Proto by v rámci každého kraje měli být pro tento úkol přímo určeni proškolení 

odborníci (konkrétní osoby), kteří by byli připraveni (vždy jeden ve směně) k okamžitému 

nasazení do terénu 24 hodin denně." (www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 
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Tento požadavek DP je v současné situaci v mnoha krajích neproveditelný. Jak  

z hlediska dostupnosti lékařů, tak rozlohou daných krajů. Také odborná 

způsobilost a podmínky pro školení, nejsou reálně nastavitelné. Proto je  

s výhodou, pokud jsou proškolováni všichni lékaři ZZS kraje. 

"Sektor zdravotnické složky se dělí na stanoviště třídících skupin, stanoviště PNP 

 a stanoviště odsunu." (STČ 09, s. 16, 2016) 

Rozdělení sektoru zdravotnické složky na tyto tři stanoviště, je zmíněno pouze  

v tomto dokumentu. Stanoviště třídění není nikde definováno. Třídění probíhá  

v terénu, nebo na vstupu na stanoviště PNP. Jde o odlišnost v dokumentaci IZS 

a ZZS. Možnost zřízení stanoviště třídění bude rozebrána v praktické části. 

„Plnohodnotné shromaždiště raněných a nemocných je vhodně vybrané místo, kde 

shromažďujeme veškerý zdravotnický materiál...“(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

Správně určeno, že na stanovišti se shromažďuje dostupný materiál. Není 

určeno v jakém sektoru a jak bude tento sektor orientovaný. Přístrojové vybavení 

na zajištění základních životních funkcí musí být shromážděno v sektoru 

s prioritou I. Zde bude největší spotřeba materiálu a nutné přístrojové vybavení. 

Tento sektor by neměl být umístěn hned za vstupem na stanoviště PNP, ale blíže 

odsunové trasy, bližší zdůvodnění v praktické části. 

„...pacienty s kombinací I. a II.a (nejvyšší priorita odsunu) ve stejném sektoru co 

nejblíže k odsunovému stanovišti, kde vyčkají odsunu prostředkem RLP, teprve za nimi 

jsou ukládání a odsunováni prostředky RLP pacienti s kombinací I. a II.b“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

 

Při určení kombinace priorit terapie a odsunu je prvotní priorita terapie, 

postižené osoby s kombinací priorit budou shromážděny v sektoru I., kde 

proběhne zajištění vitálních funkcí.. Za pořadí odsunovaných PO odpovídá VL, 

proto není nutné při transportu takto vytříděných osob trvat na umístění v sektoru, 
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co nejblíže odsunové trasy. Přesouvání postižených osob v rámci stanoviště PNP je 

logisticky velmi náročné a neúčelné. Transportní prostředek, v režimu RLP, který 

vyžaduje Doporučený postup, nebude v první fázi odsunu dostupný. První z místa 

MU s HPO budou transportováni PO s kategorií IIa v režimu RZP: 

„pacienty označené pouze odsunovou prioritou II. a či b ukládáme do sektoru II...“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011)  

 

Sektor označený v Doporučeném postupu, jako II., nemůže být jednotný pro obě 

kategorie. A to, jak pro II. b, tak pro II. a, z mnoha důvodů. Sektor pro kategorii II. 

a musí být, co nejblíže odsunového stanoviště – odsunové trasy. Zde bude probíhat 

odsun v nejkratším možném časovém intervalu. Bude zde probíhat základní 

zajištění odsunovaných osob, příprava k transportu, komunikace mezi VL a VO, 

následně se ZOS. Přítomnost osob v kategorii II. b, je zcela nežádoucí (pohyb po 

sektoru, hluk, aj.). Umístění sektoru II. b bude specifikováno praktické části. 

„pacienty označené IV. (mrtvé) ukládáme opět do stejně značeného sektoru...“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

 

 

Postižené osoby zatříděné do kategorie IV. Ponecháváme na místě nálezu 

z důvodu následného vyšetřování vzniku MU. Pokud nebrání provádění 

záchranných a likvidačních prací.  

„Počet vstupů shromaždiště raněných a nemocných – o počtu vstupů rozhoduje 

rychlost a množství přinášených pacientů, ale především způsob jejich třídění v terénu“ 

(www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

 

Při taktických cvičeních IZS a MU s HPO ukazují nutnost zřízení vstupu na 

stanoviště PNP a hlavně nutnost jediného vstupu. Zde dochází k přetřídění 

a evidenci PO. Rychlost, ani způsob vytřídění PO nemají vliv na počet zřízených 

vstupů. Pokud je zřízeno více vstupů, dochází k nepřehlednosti v počtech 
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postižených osob a je ztížena práce VL, který ztrácí přehled o poskytované 

neodkladné přednemocniční péči a také o budování stanoviště PNP. 

„jestliže jsou přinášeni pacienti lékařsky roztřídění již v terénu (s třídící 

a identifikační kartou), jsou na vstupu pouze nasměrováni do odpovídajícího sektoru, tady 

vesměs vystačíme pouze s jedním vstupem“ (www.urgmed.cz, DP č. 18., 2011) 

 

Doporučený postup pracuje s myšlenkou „lékařského“ třídění, které v současné 

době není možno. Také rychlost transportu postižených osob z terénu na stanoviště 

PNP, nebude probíhat v prvních fázích zásahu, nejrychleji. U PO, zvláště 

v kategorii I. a II. a, bude docházet k vývoji jejich zdravotního stavu. Proto je 

nezbytně nutná kontrola stavu a opětovné přetřídění. Také vyhlášk MZ č. 240/2012 

Sb., nařizuje přetřídění postižených osob na stanovišti PNP. Není zde určeno, kde  

a jakým způsobem. Samozřejmě, pokud dojde k vývoji zdravotního stavu PO 

během pobytu na PNP, dochází k opětovnému přetřídění. 

„při rychlém přísunu velkého množství pacientů, kteří byli v terénu pouze 

přetříděni metodou START, můžeme zřídit více vstupů“ (www.urgmed.cz, DP č. 18., 

2011) 

 

Jak bylo zmíněno výše, třídění nemá vliv na počet vstupů na stanoviště PNP. 

Třídění metodou START bude na místě MU s HPO probíhat vždy. V prvních fázích 

zásahu nebude nikdy dostatečný počet členů zdravotnické složky, aby mohlo dojít 

k třídění kartou TIK. Také ve většině případů je centrum MU nebezpečná zóna, ve 

které zdravotnická složka nebude zasahovat. Je možné zřídit na jednom vstupu 

několik třídících skupin, které výslednýpočet a skupiny vytřídění nahlásí VL. Ale 

zřízení několika vstupů vede k nepřehlednosti situace a následnému časovému 

deficitu v poskytování přednemocniční neodkladné péči.  
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2.3.5 Shrnutí 

Silné stránky: 

- Stanovení bezpečné zóny pro zasahující a pro umístění stanoviště PNP – 

PO. 

- Stanovení vstupu. 

- Stanovení přetřídění. 

- Stanovení odpovědnosti za pořadí odsunovaných osob a jejich směrování 

do ZZ. 

- Orientace stanoviště PNP, sektory, přístupnost. 

- Velikost prostoru pro ležící PO. 

- Budování kratého stanoviště PNP – ne zdravotnická složka. 

Slabé stránky: 

- Nejednotnost a nejednoznačnost dokumentů (VZS). 

- Metoda třídění, vyplnění karty TIK. 

- Sektory, jejich orientace, sloučení kategorie II. a a II. b. 

- Třídění v terénu metodou TIK, nepřetřídění na vstupu. 

- Zřízení více vstupů na stanoviště PNP. 
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem práce je vytvořit standardizovaný postup pro poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby, při nutnosti tvorby stanoviště přednemocniční neodkladné péče. 

Pořadí a způsob provedení jednotlivých činností, vedoucí k minimalizaci času 

pobytu postižené osoby v místě vzniku mimořádné události. 

HYPOTÉZA I. 

Vstup na stanoviště PNP, není důležitým faktorem. 

HYPOTÉZA II. 

Na vstupu stanoviště PNP je nezastupitelná přítomnost lékaře. 

HYPOTÉZA III. 

Sektory vytříděných osob na stanovišti PNP a jejich uspořádání, je základní 

podmínkou pro kvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče. 
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4 METODIKA 

Metody, pro vypracování této DP, byly použity následující: 

 pozorování TC IZS v průběhu 4 let; 

 simulování různých taktik zásahu zdravotnické složky při TC IZS se 

zaměřením na MU s HPO; 

 simulování různých druhů MU ve virtuálním prostředí programu XVR 

a jejich řešení zaměstnanci ZZS SČK p. o. s konzultacemi příslušníků HZS 

Středočeského kraje; 

 analýza MU s HPO, které se staly na území Středočeského kraje; 

 analýza mezi krajské spolupráce při MU s HPO, s poskytovatelem ZZS 

HMP (Horoměřice, DN autobus x OA). 

Výzkum probíhal 4 roky. Kde první 2 roky jsme se zaměřili na taktiku zásahu, 

organizaci místa MU s HPO, činnost první VS na místě MU. Kdy tvorba stanoviště 

PNP byla ponechána v kompetencích VL a VZS, podle aktuálního 

Traumatologického plánu ZZS SČK p. o.. Poslední dva roky byla pozornost 

zaměřena na postup při třídění postižených osob, tvorbu stanoviště PNP, následný 

odsun a jeho organizace. 

Při třídění zdravotnickou složkou byla využita metoda karty TIK s úpravami. 

Byla vyplňována pouze přední strana (fyziologické funkce, diagnóza, třídící 

kategorie, čas vytřídění, volací znak VS, která prováděla třídění). Na vstupu bylo 

provedeno přetřídění PO stejným postupem. Obě třídění byla provedena do jedné 

minuty při všech simulacích a výcvicích, následně i při TC IZS. 

Druhá strana karty TIK byla vyplňována v průběhu poskytování PNP na 

stanovišti PNP, a to záchranářem a následně lékařem. Lékař stanovil postup terapie 

a medikaci, kterou nemá záchranář v kompetencích, a prováděl lékařské úkony 

(endotracheální intubaci, punkci tenzního pneumotoraxu, aj.). Záchranář prováděl 

úkony zdravotnického charakteru (stabilizace zlomenin, zástava krvácení, žilní 
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vstup, podání infuzní terapie, zahájení oxygenoterapie, aj). Vedoucí lékař 

zaznamenal typ oddělení směrování PO a transportní prostředek.  

Při této třídící metodě nebyla vyhodnocována kategorie kombinace I./ II.b, ani 

I./II.b. tyto kombinace splynuly v kategorii I., pořadí odsunu PO určuje VL. Proto 

není nutné kombinace těchto kategorií rozlišovat. Obě tyto kategorie jsou 

odsunovány posádkou s lékařem a o jejich pořadí rozhoduje VL. Byla využita čistě 

kategorie II. a, kdy je rozhodující časový faktor a včasný transport do ZZ v režimu 

RZP. 

Na stanovišti PNP probíhalo poskytování PNP formou simulace bez využití 

všech dostupných prostředků a materiálního zabezpečení. Při vývoji taktiky 

zásahu a následných simulací, je na stanovišti PNP simulována přednemocniční 

neodkladná péče, co nejvěrněji s využitím materiálního zabezpečení, které je 

dostupné ve všech vozech ZZS podle právní normy. Je simulováno a reálně 

prováděno podávání a ředění léků, připojení na monitor sledující fyziologické 

funkce, stabilizace končetin a stavění krvácení, aj. 

Při TC IZS docházelo i k zapojení zdravotnických zařízení, která aktivovala 

vlastní traumatologický plán. Docházelo k reálnému předávání PO s vyplněnou 

kartou TIK a jejich návrat odpovídal reálnému zásahu. 

Při každém sledovaném TC IZS a odborném praktickém výcviku byla stanovena 

kritéria, která byla následně přenesena do tabulky. Zde je ke každé sledované 

činnosti proveden komentář, nebo stanoven počet daného faktoru, který ovlivňuje 

průběh zásahu. 

           Tab. 1 Metoda třídění 

 

 

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START

TIK
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V této tabulce je systém užitého třídění PO, v terénu a na vstupu. Je sledováno, 

která složka použila kterou metodu. Je zde také stanoviště třídění, které bylo 

zřizováno výjimečně, ale jeho účinnost byla ověřena při TC IZS, ale i při simulacích 

v programu XVR. 

                                             Tab. 2 Vstup 

 

Zde je hodnocení kvality zřizovaného vstupu. Jestli byl zřízen, kolik vstupů bylo 

zřizováno, kolik třídících hlídek bylo na vstupu. Při průzkumu bylo sledováno, 

jestli počet hlídek na vstupu ovlivní následnou činnost na PNP. Zajištění vstupu 

bylo hodnoceno z hlediska počtu třídících hlídek a jejich setrvání na tomto místě. 

                   Tab. 3 Sektory 

 

Při vyhodnocování sektorů byla stanovena kritéria, která ovlivní distribuci 

poskytované péče, materiálu, časovou prodlevu. Označení jednotlivých sektorů 

není v možnostech zdravotnické složky v prvních fázích zásahu. Zde je nutno 

spoléhat na složky IZS, která jsou vybavena základními prvky (kužely, pásky, aj.).  

Velikost jednotlivých sektorů, zvláště sektoru pro PO v kategorii I. je základním 

předpokladem poskytnutí kvalitní PNP s využitím minimálních prostředků 

zdravotnické složky. Lékaře, materiálního zabezpečení, následná monitorace 

zdravotního stavu PO s využitím, co nejmenšího počtu členů zdravotnické složky. 

Byla sledována celková prostorová velikost stanoviště PNP s ohledem na 

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE
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dostupnost SaP zdravotnické složky. V tabulce je komentář s ohledem na tato 

kritéria. 

Uložení materiálu a jeho následná distribuce podle nutnosti využití. Největší 

spotřeba a nutnost přístrojového využití je v sektoru I. S tím souvisí prostorová 

orientace, nejen uvnitř sektoru, ale i ostatních sektorů s nižší prioritou terapie. 

                    Tab. 4 Výstup 

 

Sledované časové hodnoty: 

T1 – čas vytřídění – čas kontaktu PO a třídící hlídky na vstupu 

T2 – čas PO na stanovišti PNP – od přetřídění na vstupu – čas odsunu PO 

Byly sledovány všechny kategorie třídění podle metody TIK, která byla 

upravena pro potřeby ZZS SČK p. o. Tyto časové hodnoty byly sledovány 

u vybraných TC IZS. V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že výsledky by neměly 

vypovídající hodnotu, což je dáno právě vždy jiným rámcem mimořádných 

podmínek v místě zásahu - rozdílné typy MU, různé počty a druhy poranění, aj. 

Proto byly vytvořeny „laboratorní“ podmínky při „Praktickém odborném 

výcviku“ v Kladně. Byla zde simulována MU – DN více osobních aut. Byly 

dodrženy počty zasahujících osob, počty postižených osob se stejnou kategorií 

poranění, časová dostupnost jednotlivých dojíždějících VS. Tyto časové parametry 

při využití různých taktik zásahu zdravotnické složky, profilovaly primární body 

budování stanoviště PNP a poskytování PNP. 

Nedílnou součástí bylo také pořizování video a fotodokumentace. Jak 

probíhajícího zásahu, tak pořizované dokumentace VZS, VO a třídících 

skupin/hlídek. Karty TIK byly revidovány lékaři s ohledem na určenou kategorii 

třídění PO.  

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU
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Video dokumentace byla zaměřena na celkový pohled probíhajících 

záchranných a likvidačních prací, na stanoviště PNP, kde byla poskytována 

přednemocniční neodkladná péče. Fotodokumentace byla zaměřena na dílčí úkony 

jednotlivých členů zdravotnické složky a jednotlivé úkony (vyplnění karet TIK, 

celkový pohled na vytvořené stanoviště PNP, jednotlivé sektory, použitou 

dokumentaci). 

Při odborném praktickém výcviku byla použita gopro kamera upevněna na 

helmu zasahujícího člena zdravotnické složky ZZS HMP), který byl určen jako 

třídící hlídka v terénu. Byly získané informace o komunikaci mezi záchranářem - 

PO, komunikace v rámci zdravotnické složky, komunikace v rámci IZS, způsob 

vyplnění karty TIK, kdy tato metoda není základní součástí dokumentace ZZS 

HMP a nejsou v používání této metody školeni. 

4.1 PROGRAM XVR 

Software XVR je produktem nizozemské firmy E-Semble. Vytvořen pro 

vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců složek IZS, zejména k simulaci MU 

s HPO různých typů. Knihovna programu obsahuje cca 4000 objektů. Je využíván 

ve 32 zemích světa. V ČR je 14 uživatelů. 

4.1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hardware optimální konfigurace desktopu/laptopu: 

 Desktop 

- Processor: 6th generation i5 or i7 series 

- Memory: 8+ GB DDR3 

- Graphics Card: Nvidia Geforce GTX 1060 or higher 

- Storage: 30+ GB of space required for installation 

- Operating System: Windows 7, 8 or 10,- 64-Bit 

- Ports: 3+ USB, 1x LAN  

 Laptop 
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- Processor: 6thgeneration mobile i5 or i7 series 

- Memory: 8+ GB DDR3 

- Graphics Card: Nvidia Geforce GTX 1060 or higher 

- Storage: 30+ GB of space required for installation 

- Operating System: Windows 7, 8 or 10,- 64-Bit 

- Ports: 2+ USB, 1x LAN 

 Periferie: 

- Logitech Extreme 3D Pro Joystick, nebo 

- F310 Gamepad, nebo   

- XBOX 360 Controller, nebo  

- Logic3 PC Pro Flight 2 

  

4.1.2 SIMULACE V PROGRAMU XVR 

 Simulace 

Simulace byly přizpůsobeny, co nejvíce reálným situacím. Simulace - scénáře 

byly tvořeny na podkladě reálných MU, nebo byly vytvořeny pro záměrnou 

simulaci specifické činnosti zdravotnické složky při MU s HPO. 

Byly simulovány a hodnoceny činnosti VZS, VL, VO, třídících skupin s použitím 

karet TIK, odsun PO z místa MU s reálnou účastí operátorů ZOS. Simulovány byly 

MU různých typů (výbuch domu, požár, únik nebezpečné látky, aj), nejčastěji 

hromadné DN s účastí všech základních složek IZS. Simulací se využívá  

i k výcviku členů ZZS SČK p. o. 

 Účastníci: 

- operátor "aladin" ovládající celkový průběh simulace ("fyzicky" ovládající 

všechny prvky v simulaci - složky IZS, počasí, PO, děje  sekundární výbuch, 

sekundární DN, vznik požáru, úniku aj.) 

- lektor pro zasahující zdravotnickou složku, tzv. "jazyk", simulující VZ 

a členy IZS, PO, aj.  
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- pomocný lektor - "jazyk" komunikuje se zasahujícími členy ZZS - simuluje 

postižené osoby v průběhu třídění 

- lektor pro ZOS - simulující KM ZZ, volajícího, simulující operátory složek 

IZS, aj. oznamovatelem MU, aj. 

- operarátor ZOS  - komunikující se zdravotnickou složkou, KM ZZ, 

operátory operačních středisek IZS, operátory okolních ZOS, aj. 

- lékař (VL 1-2) 

- NLZP (VZS, dojíždějící VS 4-8) 

- řidič (VO, třídící hlídka 4-6) 

- operátor ZOS (2-4) 

Vždy při opakování simulace, nebo spuštění jiného scénáře se role zasahujících 

členů zdravotnické složky mění, různé pohledy na stejnou situaci v místě MU, 

vyhodnocení použité taktiky, optimalizace postupů. 

 Scénáře 

Každý scénář byl vytvořen specificky na určitou simulaci činnosti zdravotnické 

složky a ZOS. Byly použity náměty reálných MU, nebo byl scénář tvořen pro 

určitou situaci - nácvik určitých činností. Každý scénář je tvořen pro specifickou 

situaci, to znamená, je vybráno prostředí, ve kterém daná MU nejpravděpodobněji 

vznikne (bytová zástavba, dálnice, tunel, obytný dům, letiště), vybrány zasahující 

složky IZS (počet, druh, jejich činnost, zde byla využita kooperace s příslušníky 

HZS SČK), možná eskalace MU (sekundární DN, výbuch, požár, změna počasí, 

aj.). V simulaci se využívá několik typů přednastavených PO, jejich  poranění lze 

upravovat podle potřeb lektorů, lze simulovat i progres zdravotního stavu. Každý 

scénář je postaven na nutné kooperaci v rámci složek IZS, proto byly nutné 

konzultace příslušníků HZS (taktika zásahu, použitá technika, aj.). 

Program XVR umožňuje simulovat situace, které by při TC IZS byly obtížně 

realizovatelné (únik nebezpečné chemické látky), výhodou je opakovatelnost 
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jednotlivých provedených postupů. Simulaci lze vrátit a postup, nebo činnost 

opakovat z místa, kde byla provedena chyba. Možnost opakovat ten stejný zásah, 

je nespornou výhodou tohoto programu. Při provedeném odborném výcviku byla 

použita taktika, která byla zvolena správně. Nebyly však dodrženy doporučené 

postupy. Při opakovaném zásahu, při stejné modelové situaci, zvolily VS 

stejnou taktiku, jen byly upraveny určité úkony, a zásah proběhl bez 

 Průběh simulace 

Začátek simulace je oznámení vzniku MU na ZOS - vyhodnocení - předání 

posádce - výjezd VS na místo MU s HPO. Příjezd posádky na místo vzniku MU, 

bezpečné zastavení, rychlé zhodnocení situace, podání první situační zprávy na 

ZOS. Orientace v místě MU, vytěžení nezraněných osob, stanovení bezpečné zóny 

- pokud není přítomen VZ. Zde je důležitá informace o aktuálním přístupu k místu 

MU - stanovení příjezdové a odsunové trasy, vzhledem k místu předpokládaného 

místa stanoviště PNP. 

Kontakt s VZ - kooperace v rámci MU - předání základních informací, zvolení 

taktiky zásahu pokud je taktika stanovena lektorem, nařídí ji z pozice VZ, kterého 

lektor simuluje). Stanovení místa pro stanoviště PNP (pokud je opět určeno 

předem, určí lektor jako VZ). Umístění podle situace - bezpečná zóna, přístupová, 

odsunová trasa, vstup, sektory, třídící stanoviště. V tomto bodě lektor (VZ) s VZS 

určují základní úkoly pro zdravotnickou složku, třídění, stanoviště PNP, využití 

příslušníků IZS k pomoci ZZS, aj. V simulaci lze hodnotit všechny body stanovené 

výše, vyjma časových údajů a posloupnosti! V programu lze vybrané pasáže 

nahrát, pořídit fotografii a následně vyhodnotit, nebo po zvolení nesprávné taktiky, 

spustit simulaci od posledně uloženého bodu. 

Třídění, zde opět komunikace lektora VZS a VL, využití předtřídění metodou 

START. Program XVR umožňuje třídění metodou START i metodou karty TIK. Při 

simulaci se využívá karet TIK - jejich vyplnění provádí účastníci simulace. 

Hodnocena je technika vyplnění. Možnost přetřídění metodou START (provádí 
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lektor "aladin"), následné přetřídění metodou TIK na vstupu stanoviště PNP 

(provádí účastnící simulace). Při stejné simulaci užito dvojí třídění (metoda START 

a metoda karty TIK) - porovnání účinnosti a návaznosti postupu vzhledem  

k časové ose probíhajících záchranných a likvidačních prací. 

Tvorba stanoviště PNP, vytyčení vstupu, uspořádání sektorů v prostoru, 

umístění materiálního zabezpečení zásahu. Komunikace v rámci zdravotnické 

složky, dochází k samostatné činnosti frekventantů mezi sebou. 

Není simulováno poskytování přednemocniční péče, pouze VL kontroluje karty 

TIK a určuje pořadí odsunovaných osob do ZZ. Vedoucí odsunu předává PO 

vybrané VS s kartou TIK a komunikuje se ZOS. 

Simulace byly prováděny dvojí metodou: 

 - byl stanoven scénář a typ MU, kdy zdravotnická složka řešila taktiku zásahu 

podle svého uvážení 

- byl stanoven scénář a typ MU, byla stanovena taktika zásahu a zdravotnická 

složka postupovala podle stanovených kritérií 

Na hodnocení obou postupů byla užita stejná kritéria. Pouze časová návaznost 

úkonů není možné simulovat (rychlost pohybu figur, třídění komplikované 

alternativní realitou, aj..). 

Každá použitá metoda měla své omezení. Závěrem je provedena komparace 

dílčích výsledků použitých metod vedoucí k vytvoření celkového obrazu. 
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5 VÝZKUM 

První dva roky výzkumu jsme se zaměřili na základní předpoklady ke 

správnému postupu budování stanoviště PNP. Sledovány byly pouze základní 

faktory jako použitá metoda třídění PO, bezpečná zóna, zřízení vstupu, orientace 

sektorů, celková velikost stanoviště PNP, využitelnost krytého stanoviště PNP, 

jednosměrný provoz, stanoviště odsunu, umístění PO v kategorii III. 

Byly aplikovány stejné postupy při různých typech MU a z výsledků byla 

formulována taktika, která byla využívána při následujících TC IZS a simulacích 

v programu XVR. 

V první fázi výzkumu nebyla sledována časová kritéria jednotlivých činností. 

Nebylo simulováno poskytování přednemocniční neodkladné péče v plném 

rozsahu. Odsun byl simulován pouze VS přítomnými na místě TC IZS. Při odsunu 

nebylo dodrženo časové hledisko návratu transportní skupiny z cílového 

zdravotnického zařízení. 

5.1 Taktické cvičení IZS Beroun 3. 4. 2015 

 Námět: 

„Na silnici III. třídy č. 1176 mezi obcemi Stašov a Chlustina došlo k dopravní nehodě 

osobního automobilu a linkového autobusu, který se dostal mimo komunikaci a zůstal ležet 

na boku. V autobusu se nacházelo 29 cestujících a řidič. Osobní automobil následkem 

nehody hoří. Celkové počty postižených bude upřesněn ZZS.“(Záměr taktického cvičení 

IZS, Dopravní nehoda autobusu Stašov, zpracoval: mjr. Ing. Pavel Šimek, 13. 2. 

2015) 
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                    Tab. 5 Použitá metoda třídění TC IZS Beroun 

 

 

Obr.  1 Stanoviště PNP (vlastní zdroj) 

Do terénu vyslána jedna třídící skupina s lékařem. Třídění proběhlo u OA, 

odvolání třídící hlídky na stanoviště PNP. 

 

Tab. 6 Hodnocení stanoviště PNP TC IZS Beroun 

 

Určen vstup, bez zajištění třídící hlídkou. Přetřídění PO probíhalo na stanovišti 

PNP, vyplnění karet TIK podle Doporučeného postupu č. 18. Na stanovišti 

docházelo k výskytu osob transportovaných HZS, nebo svépomocí či vzájemnou 

pomocí, bez vytřídění a bez náležitého poskytnutí PNP. Bylo nutné opětovně 

evidovat postižené osoby, počty nesouhlasily s HZS, ani s PČR. 

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START HZS 0 0

TIK ZZS ZZS 0

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ 0 0

0

1

0
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Tab. 7 Hodnocení sektorů TC IZS Beroun 

 

 

 

Obr.  2 Celkový pohled na taktické cvičení IZS (vlastní zdroj) 

Sektory nebyly vyznačeny žádným orientačním prvkem. Byly nepřiměřeně 

velké, ztrácel se přehled o počtech osob. Distribuce materiálu nebyla dostatečná 

vzhledem k rozsáhlosti celého stanoviště PNP. Zřízeno kryté stanoviště PNP 

(příslušníky HZS) – směrovány osoby kategorie I. Pro PO v kategorii III. přistaven 

evakuační autobus HZS. Ztráta přehledu o vývoje zdravotního stavu PO a jejich 

počtu.  

      Tab. 8 Odsun TC IZS Beroun 

 

Umístění stanoviště a následná změna umístění PO vedla k nepřehledné situaci 

a prodloužení transportních tras pro odsunové prostředky. Nebylo jedno odsunové 

stanoviště, ale bylo zřizováno podle umístění sektorů transportovaných osob podle 

priorit. Nezabezpečení vstupu třídící hlídkou po celý průběh činnosti zdravotnické 

složky vedlo ke zmatečním údajům o celkovém počtu odsunutých a ošetřených 

osob. 

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE

0

Nepřiměřeně velká, celková, i stanovených sektorů

V sektoru I.

Bez záměrného směrování

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU

Nepřiměřeně daleko, nepřístupný terén

0
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5.2 Taktické cvičení IZS Říčany 29. 10. 2015 

Záměr: 

„Dne 29. 10. 2015 v 9:00 hod. vstupuje do budovy Základní školy U Říčanského lesa v 

Říčanech útočník, který je ozbrojen zbraní. Pohybuje se po areálu školy, kde probíhá výuka 

žáků prvního i druhého stupně. Během tohoto „ běsnění“ se mu podaří zranit a usmrtit 38 

osob. Útočník je rozhodnut usmrtit všechny osoby, které mu „přijdou do cesty“, zejména 

z řad žactva této školy a je připraven po útoku spáchat sebevraždu nebo zemřít při střetu 

s policií. V tento den přítomno cca 130 žáků a učitelů, cca 120 osob v budově školy (většina 

žáků a učitelů ve třídách) a cca 10 osob -  prostory celé školy. Mrtví a zranění: cca 38 osob, 

osoby se nacházejí po celé budově školy, počínaje u vstupu hlavního vchodu a konče 

prostorem v nejvyšším nadzemním podlaží.“(Záměr taktického cvičení IZS Amok 

Říčany, zpracoval plk. Ing. Vladimír Dynybyl ředitel územního odboru Kolín HZS 

Středočeského kraje, 13. 2. 2015) 

                   Tab. 9 Použitá metoda třídění TC IZS Říčany 

 

 

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START HZS 0 0

TIK 0 ZZS 1
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Obr.  3 Třídící stanoviště (vlastní zdroj) 

Při tomto TC IZS je specifikum nebezpečná zóna, která je velmi rozsáhlá. Zde je 

nezbytně nutná kooperace v rámci IZS. VZS musí kontaktovat VZ (při druhu této 

MU je to velitel PČR)a dodržet pokyny VZ, aby nedošlo k ohrožení dojíždějících 

posádek. Komunikace v rámci zdravotnické složky, určení nástupní plochy k místu 

MU. Při druhu této MU dochází k předtřídění metodou START, kterou provádí 

HZS (nebezpečná zóna, velká plocha). 

Při tomto TC IZS pro velký počet PO a rychlou evakuaci osob pomocí 

příslušníků IZS, bylo zřízeno stanoviště třídění, kde docházelo k přetřídění PO. 

Místo pro třídící stanoviště bylo zvoleno v přiměřené vzdálenosti od vstupu na 

stanoviště PNP.  Na třídícím stanovišti docházelo k třídění metodou karty TIK 

členy ZZS a na vstupu proběhla krátká kontrola zdravotního stavu, kategorie 

třídění a následné směrování do příslušného sektoru. 

Zřízení třídícího stanoviště výrazně urychlilo třídění PO a jejich následné 

směrování do sektorů, kde došlo k podání adekvátní přednemocniční neodkladné 

péče. 



56 

 

 

                      Tab. 10 Hodnocení stanoviště PNP TC IZS Říčany 

 

 

 

Obr.  4 Vstup na stanoviště PNP  TC IZS Říčany (vlastní zdroj) 

Vstup na stanoviště PNP byl vytyčen použitím krytého stanoviště. Při zřízení 

třídícího stanoviště v blízkosti vstupu došlo k vzájemnému propojení obou 

stanovišť, kdy nedocházelo ke komplikacím a přebíráním kompetencí. Vyplnění 

dokumentace proběhlo zcela bez komplikací a počty PO souhlasili v rámci IZS 

 i v rámci zdravotnické složky (počet ošetřených a odsunutých osob). 

Na vstupu byly určeny dvě třídící hlídky, které vzájemně kooperovaly  

s hlídkami, které třídily na třídícím stanovišti. Zajištění vstupu bylo po celou dobu 

probíhajícího zásahu členem zdravotnické složky. 

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ 1 1

Stan (kryté stanoviště PNP)

1

2
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Prostorová orientace stanoviště II.a, sektoru I. byla stanovena blízko odsunové 

trasy, nebyly komplikace při odsunování osob. Celkové počty souhlasily. 

Tab. 11 Hodnocení sektorů TC IZS Říčany 

 

Velikost sektorů byla stanovena podle velikosti použitých stanů (jeden od ZZS 

sektor I. - druhý stan od HZS - sektor II.a). Na počty postižených osob byla velikost 

zcela dostačující. 

Materiál byl v první fázi shromážděn v sektoru I. a jeho následná distribuce 

probíhala bez komplikací, protože sektor I. a II.a na sebe navazovaly. Základní 

distribuce materiálu ze sektoru I. do dalších sektorů byla zahájena při zahájení 

třídění na třídícím stanovišti. Tato časová návaznost urychlila a zjednodušila 

podávání PNP. 

      Tab. 12 Odsun TC IZS Říčany 

 

Výstup byl stanoven v sektoru II.a, kde docházelo k předávání postižených osob 

k transportu. Následně se VO přesunul podle pokynů VL do sektoru I., kde 

docházelo k předávání postižených osob kategorie I. Odsun byl plynulý a podle 

kategorií (první kategorie II.a v režimu RZP a následně pořadí podle VL). 

 

 

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE

Kryté stanoviště PNP pro kategorii I. a II.a 

Přiměřené

V sektoru I.

Bez záměrného směrování

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU

Návaznost, plynulý odsun

1
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5.3 DN autobusu s velkým počtem zraněných, Mělník 20. 6. 2016 

Námět: 

„Dopravní nehoda prostředku veřejné hromadné dopravy osob – linkového autobusu, 

který ve vysoké rychlosti havaruje s následným pádem na bok. Trosky vozidla 

a deformované vnitřní vybavení vozidla zapříčiní zaklínění některých pasažérů uvnitř 

autobusu. Většina cestujících jak uvnitř, tak vně vozidla bude zraněná (od nejlehčích až po 

nejtěžší zranění neslučitelná se životem, několik zraněných bude postiženo 

posttraumatickým šokem).“ (zpracoval mjr. Mgr. Petr Nicek, 6. 6. 2016) 

                   Tab. 13 Použitá metoda třídění TC IZS Mělník 

 

 

 

Obr.  5 Vstup na stanoviště PNP TC IZS Mělník (vlastní zdroj) 

Jako metoda třídění byla využita metoda START příslušníky IZS. Nebylo 

zřízeno stanoviště třídění. Transport PO z nebezpečné zóny byl rychlý - došlo k 

zahlcení vstupu a dezorganizaci činnosti na vstupu PNP. 

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START HZS 0 0

TIK 0 ZZS 0
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                       Tab. 14 Hodnocení stanoviště PNP TC IZS Mělník 

 

K označení vstupu na stanoviště PNP byl využit stan. Bylo zbudováno kryté 

stanoviště. Kde byl následně vytvořen sektor I. Byl zřízen jeden vstup, na kterém v 

první fázi dochází k zahlcení a nefunkčnosti. Umístění chodících osob vytříděných 

kategorií III. komplikovalo třídění transportovaných osob z místa MU. Třídění 

postižených osob v terénu a jejich následný transport byl proveden rychle. 

Zdravotnická složka nebyla připravena na velký počet PO v tak rychlém sledu. 

Po počátečním chaotickém postupu, určení třídících hlídek a VL, se situace 

stabilizovala a vstup začal plnit svou funkci. 

  Tab. 15 Hodnocení sektorů TC IZS Mělník 

 

 

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ 1 1

Stan (kryté stanoviště PNP)

1

3

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE

Kryté stanoviště PNP pro kategorii I. a II.a 

Přiměřené

V sektoru I.

Bez záměrného směrování
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Obr.  6 Označení sektoru I. Při TC IZS Mělník (vlastní zdroj) 

Pro označení sektoru I. a II. a, bylo využito krytého stanoviště. Kdy velikost pro 

PO byla dostačující. Materiální vybavení uloženo v sektoru I. jeho distribuce byla 

opožděna pro nepřehlednou situaci na vstupu.  V sektoru I. byly PO ukládány 

hlavami ke stěně stanu, následná komplikace při poskytování PNP a následnému 

transportu. Odsun byl zahájen v sektoru II. a. Následně byli PO transportováni 

podle priorit. 

      Tab. 16 Odsun TC IZS Mělník 

 

Na odsunu docházelo k jeho zahlcení z důvodů nedodržování časových 

intervalů návratu transportních skupin. Pracovník na odsunu – VO neměl 

dostatečný prostor pro vyplnění nezbytné dokumentace a ke komunikaci se ZOS 

ohledně koncového ZZ. 

5.4 TC IZS 1. 6. 2016, Nymburk 

Námět cvičení včetně jeho rozsahu: 

„Srážka osobního vlaku a NA na železničním přejezdu s tragickými následky. Rozsah 

cca 100 zúčastněných osob.“ (mjr. Bc. Zdeněk Vlasák, 15. 2. 2016) 

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU

Návaznost, plynulý odsun

1
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                    Tab. 17 Použitá metoda třídění TC IZS Nymburk 

 

 

Obr.  7 Transport postižené osoby z ohniska MU při TC IZS Nymburk (vlastní zdroj) 

Z typu MU vyplývá, že většina PO je v nebezpečné zóně. Došlo k dohodě mezi 

VZS a VZ o předtříděním pomocí metody START. Na vstupu přetřídění pomocí 

karet TIK členy ZZS. Třídící stanoviště nebylo zřizováno. Transport PO z místa 

vzniku MU na vstup bylo komplikováno překážkou. Takže transport PO probíhal 

komplikovaně a s dostatečnou časovou rezervou pro přípravu vstupu a stanoviště 

PNP. 

                      Tab. 18 Hodnocení stanoviště PNP TC IZS Nymburk 

 

Označení vstupu proběhlo jen ústní dohodou. Na vstupu byly umístěny dvě 

třídící hlídky, včetně lékaře. Tyto hlídky zde byly pouze pro první fázi zásahu, v 

následujících fázích byl vstup nefunkční. Třídící hlídky se zapojily do poskytování 

PNP v sektorech a VL neprovedl reorganizaci. Proto docházelo k rozdílným 

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START HZS 0 0

TIK 0 ZZS 0

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ 1 0

0

1

2
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počtům. Vedoucí lékař neměl přehled o počtu PO na stanovišti a celkovém počtu 

PO. 

 Tab. 19 Hodnocení sektorů TC IZS Nymburk 

 

 

 

Obr.  8 Stanoviště PNP při TC IZS Nymburk (vlastní zdroj) 

Stanovení sektorů bylo pouze ústní dohodou. Prostor pro stanoviště byl 

poměrně rozsáhlý. Nebyly vytyčené hranice sektorů, proto došlo k distribuci PO 

na velké ploše. S tím je spojená pomalá a obtížná distribuce materiálu do všech 

sektorů. Osoby v kategorii III. byly neúměrně daleko. Pro vedoucího lékaře bylo 

obtížné udržet přehled o počtech postižených osob a jejich kategorie třídění. 

Nejbližší sektor přístupové cestě, byl sektor III. Tento sektor nebyl řádně označen, 

ani zajištění PO nebylo dostatečné. Nevyužilo se pomoci v rámci IZS ani 

příslušníků PČR k zajištění místa události, ani příslušníků HZS k monitoraci PO 

v sektoru III. 

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE

Kryté stanoviště PNP pro kategorii I. a II.a 

Přiměřené

Ve všech sektorech bez centralizace

Nepřiměřeně velká plocha
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                Tab. 20 Odsun TC IZS Nymburk 

 

Přístup byl komplikovaný, slepá vlaková kolej. Proto se dalo k místu MU dostat 

jen z jedné strany. Kategorie II. a, která je na odsunu první v pořadí, byla za 

sektorem III. Odsunové skupiny musely transportovat přes tento sektor. 

Vzdálenost byla nepřiměřeně velká. 

 

5.5 Vodní nádrž Slapy, 18. 5. 2017, požár výletní lodi  

Záměr: 

„Během vyhlídkové plavby výletní lodi Mír dojde z nezjištěných příčin k požáru 

v motorové části. Osádka lodi se spolu s některými pasažéry pokusí neúspěšně pomocí 

přenosného hasicího přístroje požár uhasit a v této souvislosti utrpí poranění popálením 

a nadýcháním kouřových zplodin. Rybář pozorující událost ze břehu oznámí událost na 

tísňovou linku TCTV 112. V době vzniku požáru se na palubě lodi nachází 59 osob včetně 

posádky. Sílící kouř vyvolá paniku na palubě lodi, kde dojde ke zranění pasažérů. V této 

souvislosti někteří pasažéři naskákají do vody.“ (plk. Ing. Legner Martin, 18. 4. 2017) 

                   Tab. 21 Použitá metoda třídění TC IZS Slapy 

 

Při tomto typu MU události bylo využito několik druhů zasahující techniky 

(člun). Byla přizvána ZZS ASČR, která v oblasti Slapy má základnu. Při tomto TC 

IZS se prověřovala součinnost mezi dvěma ZZS. Z ohniska MU vyplynulo třídění 

metodou START příslušníky IZS. 

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU

Nevhodná prostorová orientace, velká vzdálenost

1

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START HZS 0 0

TIK 0 ZZS 0
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                       Tab. 22 Hodnocení stanoviště PNP TC IZS Slapy 

 

 

 

Obr.  9 Stanoviště a vstup PNP při TC IZS Slapy 

Na vytvoření stanoviště PNP byl dostatek času. Bylo využito k označení cesty 

na vstup vytyčovací páska a dopravní kužely. Takto vyznačený vstup se ukázal 

jako velmi vhodný postup. Nedocházelo k transportování osob mimo vyznačený 

prostor. Třídící hlídky na vstupu měly dostatečný prostor na třídění a ošetřování 

transportovaných osob. 

V průběhu času a po předání informací od VZ o počtu zbylých osob byly 2 

třídící hlídky relokovány na stanoviště PNP. Na vstupu zůstala po celou dobu 

zásahu zdravotnické složky jedna třídící hlídka. Tento postup vedl k tomu, že VL 

měl stále přehled o počtu PO na stanovišti PNP a celkovém počtu ošetřených osob. 

 

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ 1 1

Ohraničovací páska, dopravní kužely

1

3
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  Tab. 23 Hodnocení sektorů TC IZS Slapy 

 

 

 

Obr.  10 Stanoviště PNP (vyznačení sektorů ,,plachtou“) při TC IZS Slapy (vlastní zdroj) 

K vyznačení sektorů na stanovišti PNP byla využita "plachta". Umístění 

stanoviště bylo vybráno ve svahu, nemohlo dojít k směrování PO "hlavami k sobě". 

V první fázi zásahu byl časový odstup, ve kterém byl distribuován materiál mezi 

exponované sektory. Na stanovišti PNP se podařilo zachovat jednosměrný provoz 

po celou dobu zásahu. 

Tab. 24 Odsun TC IZS Slapy 

 

 

 

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE

Využita ,,plachta"

Přiměřené, dle DP č. 18 pro I. a II.a

Optimální distribuce ve všech sektorech

Dle DP č. 18

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU

Vhodně zvoleno odsunové stanoviště

2
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Po zahájení odsunu došlo ke komplikacím se směrováním PO. Do TC IZS byly 

zapojeny zdravotnická zařízení v Příbrami a Benešově. Směrování osob bylo do 

těchto zapojených nemocnic a komunikace mezi ZOS a ZZ neprobíhalo optimálně. 

Těmito komplikacemi byl ze začátku pozdržen odsun s následným zahlcením VO, 

proto byla tato funkce zdvojena a na odsunu byli pracovníci dva. Jeden 

komunikoval se ZOS a VL, druhý zpracovával příslušnou dokumentaci 

a komunikoval s transportními skupinami. 

5.6 Požár pokoje Centra seniorů Mělník, 9. května 2017 

Záměr: 

„V pokoji Domova Penzion ve 4. nadzemním podlaží (3. patro), v prostoru kuchyňského 

koutu, dojde ke vznícení potravin a textilní utěrky na elektrickém sporáku, s následným 

rozšířením požáru na kuchyňskou linku. Dojde k zadýmení bytové jednotky a části společné 

chodby a potřebě evakuovat ostatní klienty domova z požárem zasaženého podlaží.“ (mjr. 

Ing. Zbyněk Štajnc, 13. 4. 2017) 

                    Tab. 25 Použitá metoda třídění TC IZS 9. 5. 2017 Mělník 

 

Při tomto Typu MU byla stanovena nebezpečná zóna v celém objektu. 

Předtřídění metodou START ze strany HZS. Probíhala samovolná evakuace osob z 

nebezpečné zóny, bez předtřídění HZS (záměrné nastavení ze strany organizátorů). 

Nebylo zřízeno stanoviště třídění, evakuované osoby byly přesměrovány na místo 

vedle stanoviště PNP - správný postup, ale nedošlo k zajištění těchto osob. Jedno 

zranění bylo simulováno s progresí stavu. Nedošlo k zajištění, ani předtřídění 

těchto osob. 

METODA TŘÍDĚNÍ TERÉN VSTUP TŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ

START HZS 0 0

TIK 0 ZZS 0



67 

 

                      Tab. 26 Hodnocení stanoviště PNP TC IZS 9. 5. 2017 Mělník 

 

 

 

Obr.  11 Stanoviště PNP (vyznačení sektorů ,,plachtou“) při TC IZS Mělník (vlastní zdroj) 

Vstup  byl domluven pouze ústně, nedošlo k označení. Prostor byl omezen 

okolními budovami a byl předpoklad, že při transportu PO z nebezpečné zóny 

dojde automaticky ke kontaktu ZZS a HZS. Počet byl zachován jeden a třídící 

hlídka byla jedna. Místo zásahu bylo komplikované, omezeno terénními 

překážkami. 

Na vstupu nedocházelo ke kvalitnímu přetřídění postižených osob. Chodící 

osoby vytříděné metodou START, nebyly přetříděny metodou karty TIK. Byl zde 

časový prostor na kontrolu stavu PO. Při tomto druhu MU, se předpokládal výskyt 

PO s popáleninami dýchacích cest a s inhalačním traumatem. Přesto nedošlo na 

přetřídění a PO byly směrovány do sektoru III. Následně se jejich stav zhoršil 

a jejich přesun způsobil zmatení počtů a pořadí odsunu. 

 

OZNAČENÍ

POČET

HLÍDKY

ZAJIŠTĚNÍ 1 0

0

1

1
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Tab. 27 Hodnocení sektorů TC IZS 9. 5. 2017 Mělník 

 

K označení sektorů byla využita "plachta", ale pro nedostatek prostoru musela 

být rozdělena a sektory barevně neodpovídaly PO, které se v nich zdržovaly. Zde 

se prokázala nevýhoda tohoto pomocného prostředku. Barvy označené na plachtě 

neoznačovaly skupinu vytřídění. Způsobovalo to komplikace pro VL při orientaci 

v počtech PO a následném odsunu!! 

V první fázi byl dostatečný časový prostor pro distribuci materiálu pro 

plánované umístění sektorů. Prostorová orientace byla komplikována nedostatkem 

místa pro jednotlivé sektory. 

Tab. 28 Odsun TC IZS 9. 5. 2017 Mělník 

 

 

 

OZNAČENÍ

VELIKOST

MATERIÁL

PROSTOROVÁ ORIENTACE

Využita ,,plachta"

Komplikované místo, málo prostoru pro celkové rozvinutí ,,plachty"

V sektoru I.

Nevhodné umístění, bez prostorové orientace

PŘÍSTUP K ODSUNOVÉ TRASE

POČET PRACOVNÍKŮ ODSUNU

Komplikovaný odsun, vozy ZZS nepřístupné, viz. obr. č. 

2
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Obr.  12 Nástupní plocha složek IZS při TC IZS Mělník (vlastní zdroj) 

Odsun byl komplikován nepřehlednou situací způsobenou označením sektorů 

 a do nich umístěných postižených osob s  odlišnou kategorií třídění (V sektoru I. 

osoby s třídící kategorií II. a). Parkování vozů ZZS při příjezdu bylo zcela 

nevhodné. Došlo k zatarasení vozů ZZS technikou HZS.  Následné otáčení  

a přeparkování vozidel ZZS a HZS zkomplikovaly průběh odsunu. Při simulaci 

odsunu se ukázalo, jak důležitá je komunikace v rámci IZS a organizace místa 

v první fázi zásahu, aby nemuselo docházet k relokaci techniky a následným 

časovým deficitům. 

Protože nebylo kvalitně zřízeno stanoviště PNP a vstup. Docházelo k porušení 

priorit transportu. Také nepřetřídění osoby na vstupu vedlo k podhodnocení jejího 

stavu a prodlevu v transportu z místa MU, která vedla k závažnému ohrožení 

života PO. 

5.7 Praktický odborný výcvik, Kladno 14. 3. 2018  

„Praktický odborný výcvik HZS Středočeského kraje a ZZS Středočeského kraje je 

plánován na 14.3.2018 do areálu kovošrotu v Kladně. Výcvik proběhne formou modelové 

situace zaměřené na prověření metody START, simulovanou dopravní nehodou s velkým 

počtem raněných. Pokus se bude opakovat 1-3x. Figuranti jsou zajištěni ze školy ČVUT v 
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Kladně, kvůli zachování reálnosti zásahu budou namaskováni různými druhy zranění. 

Použita bude technika, která by reálně zasahovala v prvních minutách na místě události. 

Bude pořízen záznam za účelem pozdějšího použití pro výukové účely. 

 

Cíle výcviku ZZS SČK p. o.: 

- Prověření komunikace VZS a VZ při MU s HPO, komunikace zdravotnické složky. 

- Prověření dokumentace ZZS k HPO. 

- Prověření variabilní taktiky při opakovaném zásahu zdravotnické složky (tvorba 

PNP – sektory, použití plachty k vytvoření sektorů podle třídící kategorie). 

- Prověření součinnosti VS z různých oblastí při MU s HP“ (plk. Ing. Legner 

Martin, 14. 2. 2018) 

 

K tomuto výcviku se přistoupilo po MU s HPO dopravní nehody autobusu 

a osobního auta u obce Horoměřice 12. 1. 2018. Místo konání odborného výcviku 

bylo simulováno obdobně, jako místo MU u Horoměřic. Taktika zásahu byla 

stanovena pro první fázi zásahu, počty dojíždějících výjezdových skupin 

odpovídali reálným možnostem složek nacházejících se v oblasti Kladno. 

K výcviku se připojily okolní složky (ZZS HMP, ASČR, a DZS Oblastní nemocnice 

Kladno). 

První zásah složek: 

Byla simulována hromadná dopravní nehoda 4 osobních aut. První složka na 

místě MU byly jednotky HZS SČK. Po příjezdu zdravotní složky byl ustanoven 

VZS z řad ZZS SČK, druhá na místě byla VS ZZS HMP. Zde bylo záměrně využito 

VS ZZS HMP na třídění v terénu za použití karty TIK, která je standardně 

používána ZZS SČK. Na helmu třídící skupiny byla umístěna kamera "go pro", aby 

mohl být monitorován postup při třídění. 

Byla použita metoda třídění kartou TIK a k vytyčení sektorů byla využita 

"plachta". Na celkové využití "plachty" nebyl záměrně prostor. Bylo sledováno, 

jaký způsob bude zvolen zasahujícími VS. 
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Při samovolné evakuaci chodících PO - předtříděných metodou START bylo 

zvoleno umístění, kde si VL s VZS zvolili jako vstup na stanoviště PNP. Tento 

postup následně komplikoval následné třídění PO, které byly transportovány 

příslušníky HZS.  

 

Obr.  13 Pohled na stanoviště PNP při praktickém odbor. výcviku IZS Kladno (vlastní zdroj) 

Vstup nebyl vyznačen, tím docházelo v prvních minutách k dezorientaci HZS se 

směrováním pacientů. Vstup byl umístěn na opačné straně, než byla MU. 

Příslušníci HZS museli procházet kolem celého stanoviště PNP, aby mohli předat 

transportovanou osobu. Odsun byl realizován ve správném pořadí podle třídících 

kategorií, ale organizace byla komplikovaná prostorovou orientací stanoviště PNP 

(vstup/výstup - odsun). 

Komunikace v rámci zdravotnické složky ZZS SČK x ZZS HMP x ASČR x DZS 

probíhala velmi kvalitně a napomáhala bezproblémovému průběhu zásahu. 

Vyplnění karty TIK VS ZZS HMP byl samozřejmě jiný. ZZS HMP využívá 

odlišnou třídící a identifikační kartu, kde se využívá pouze 4 barev podobných 

metodě START. Není zde využita kategorie II.a  - přednostní transport. Nebyly 

vyplněny také údaje o fyziologických funkcí a diagnóz. Ve výsledku simulovalo 

třídění metodou START. Pro kategorii II.a byla užita skupina I. Tento postup se 
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ukázal jako špatný. Ztráta jedné VS na třídění, které je shodné s metodou 

START. Tato VS ZZS HMP měla být využita na stanovišti PNP k zajištění 

fyziologických funkcí PO v jednotlivých sektorech. 

Práce na stanovišti PNP 

Po vytřídění PO a jejich směrování do příslušného sektoru bylo zahájeno 

poskytování PNP. V červeném sektoru měl záchranář na starosti jednoho 

postiženého v kategorii I. Prováděl  v rozsahu svých kompetencí zajištění 

fyziologických funkcí (monitoraci fyziologických funkcí, kanylaci periferní žíly , 

podání 02, stavění zevního krvácení. imobilizaci končetin, aj). Provedené úkony 

zaznamenával do karty TIK.  

Lékař pracující v sektoru I. provedl ordinaci úkonů, pro které nemá záchranář 

kompetenci (podávání léků, provedení endotracheální intubace, punkce tenzního 

pneumotoraxu, aj), u všech osob v sektoru I. Po provedení ordinací, příslušní 

záchranáři po nachystání materiálního vybavení (intubace, připojení k umělé plicní 

ventilaci, aj.), informují lékaře a dochází k etapovému zajištění PNP. Přednostně 

zajištění ventilace (provedení endotracheální  intubace), připojení k umělé plicní 

ventilaci, následuje punkce tenzního pneumotoraxu. Všechny tyto úkony jsou 

zaznamenány s časem provedení do karty TIK.  

Záchranář monitoruje fyziologické funkce a při potřebě lékařské intervence 

informuje lékaře. Tímto postupem lze zajistit dostupnost PNP pro všechny PO v 

sektoru I, v co nejkratším možném časovém sledu. Lékař po zajištění všech 

postižených osob v sektoru I., je k dispozici pro ostatní sektory.  Došlo zde ke 

komplikaci v podávání PNP, protože osoby nebyly směrovány "hlavami k sobě". 

Ale vzhledem k prostorové orientaci stanoviště byly PO vedle sebe. Lékař nemohl 

zajišťovat dýchací cesty z jednoho místa, ale musel přecházet mezi jednotlivými 

úkony. Tento systém prodloužil pobyt PO na stanovišti PNP. 
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Sektor II.a, je v kompetencích záchranářů, kde provádí zajištění fyziologických 

funkcí a připravují PO k neodkladnému transportu. Zde VL ve spolupráci s 

VO určuje pořadí odsunu PO. Dochází zde ke kontrole stavěného masivního 

zevního krvácení, zajištění infuzní terapie a nezbytné analgezie. V tomto sektoru 

nedošlo k časovému deficitu. Osoby z tohoto sektoru byly transportovány hned po 

poskytnutí minimálního zdravotnického zajištění. 

Sektor II.b je plně v kompetencích záchranářů. V tomto sektoru nejsou PO se 

selhávajícími životními funkcemi. Zde záchranář vyplňuje kartu TIK v souladu se 

svými kompetencemi. Lékař je přivolán pouze při negativní progresi stavu a PO 

přesunuta do jiného sektoru - I. VL po odsunu PO s přednostními kategoriemi 

třídění, určuje následně pořadí odsunu v tomto sektoru. 

Sektor III. je v kompetencích záchranářů, kteří vyplňují karty TIK a k podávání 

PNP lze využít členy posádek DZS, příslušníky IZS, ale i svépomoc postižených 

osob. Práce v tomto sektoru, po přesunu PO v kategorii III. ze vstupu, probíhal bez 

komplikací. Členové DZS, kteří prošli teoretickou přípravou, byli platnými členy 

zdravotnické složky. Záchranáři prováděli ordinace do karty TIK, které následně 

plnili členové posádek DZS. 

Při odsunu byli využiti dva členové ZZS SČK, kteří měli rozdělené úkoly VO. 

Odsun byl komplikován nedodržením prostorové orientace sektorů na stanovišti 

PNP.  

Po provedení prvního zásahu, bylo krátké vyhodnocení. Zasahující členové 

zdravotnické složky byli upozorněni na chybné postupy. Příprava druhého zásahu 

se změnami umístění "havarovaných" OA a jiné druhy postižených osob, 

u zasahujících členů zdravotnické složky změna vedoucích funkcí. 

Vyhodnocení prvního zásahu: 

- nesprávné umístění PO v kategorii III. na vstupu – zhoršení kvality práce na 

vstupu; 
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- neoznačení vstupu – opakované usměrňování HZS při transportu PO; 

- nesprávné umístění vstupu (špatná prostorová orientace) – komplikace při 

transportu PO z ohniska MU, následně odsunových skupin z místa MU; 

- určení VS ZZS HMP třídící hlídkou – nutnost přetřídění na vstupu 

(nesprávné vyplnění karty TIK používané ZZS SČK). 

 

            Tab. 29 Sledované časové hodnoty prvního zásahu při praktickém odborném výcviku IZS Kladno 

 

Celkový čas od zahájení třídění na vstupu po čas odsunu poslední PO: 68 min 

 

Druhý zásah 

Průběh první fáze byl rychlejší. Průběh byl rychlejší, stanovení bezpečné zóny, 

stanovení vstupu (došlo k označení dopravními kužely), určení polohy stanoviště 

PNP, určení výstupu - odsunového stanoviště. Umístění evakuovaných osob mimo 

vstup, do bezpečné zóny pod dozorem příslušníka HZS, následně členy DZS. 

 

     Obr.  14 Pohled na stanoviště PNP při praktickém odbor. výcviku IZS Kladno (vlastní zdroj) 

I. I. II.a II.a II.b II.b

T1 10:03 10:05 10:02 10:07 10:06 10:05

T2 32 min. 30 min. 38 min. 38 min. 44 min. 55 min.
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Poskytování PNP byla urychlena směrováním všech dojíždějících VS na 

stanoviště PNP. V terénu byla použita pouze metoda START. Transport PO z místa 

MU byl s časovým profitem - vstup umístěn od ohniska MU. Za vstupem umístěn 

sektor II.b, následně sektor I. a sektor II.a U sektoru II.a zřízeno stanoviště odsunu. 

Sektor pro PO kategorie III. byl umístěn vedle stanoviště PNP v dostatečné 

vzdálenosti, aby nedocházelo k mísení PO. Ale v dostatečné blízkosti pro 

případnou zdravotnickou intervenci. 

Zásah proběhl bez větších komplikací s časovým profitem od prvního zásahu. 

 

Vyhodnocení druhého zásahu: 

- správné umístění PO v kategorii III. mimo vstupu, zajištění členem HZS, 

následně posádkou DZS; 

- předtřídění metodou START příslušníky HZS; 

- označení vstupu – využití dopravních kuželů; 

- správné umístění vstupu – směrem od ohniska MU ke stanovišti odsunu – 

jednosměrný provoz, přehled o počtech PO a jejich vytřídění; 

- určení VS ZZS HMP pro práci na stanovišti PNP. 

 

             Tab. 30 Sledované časové hodnoty druhého zásahu při praktickém odborném výcviku ISZ Kladno 

 

Celkový čas od zahájení třídění na vstupu po čas odsunu poslední PO: 47 min 

 

Nácviky 

Při uskutečněných TC IZS a při prvních simulacích v programu XVR, jsme se 

zaměřily na první fázi zásahu. Na činnost VZS a první posádky na místě.  

Z takto získaných poznatků vzešla nutnost koordinovat činnost zdravotnické 

I. I. II.a II.a II.b II.b

T1 12:15 12:17 12:16 12:18 12:22 12:23

T2 23 min. 26 min. 22 min. 25 min. 32 min. 33 min.
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složky při poskytování PNP. Hlavním faktorem při poskytování PNP je zbudování 

stanoviště PNP, nebo obvaziště, shromaždiště raněných. 

Uskutečněná TC IZS při kterých bylo toto stanoviště zřizováno, nám dalo 

podnět zvláště ohledně nutnosti zvolit metodu třídění. Podle právní normy jsme se 

rozhodli využívat třídící a identifikační kartu popisovanou v Doporučeném 

postupu ČSL JEP č. 13. Nácviky třídění podle DP probíhali v rámci školení. Při TC 

IZS byl nedostatek účastnících se lékařů, proto bylo přistoupeno na provádění 

třídění za použití karty TIK, zdravotnickými záchranáři. Z tohoto použití plyne 

i vyplnění pouze první strany karty TIK. Stanovení terapie a následné doplnění 

druhé strany karty TIK bylo ponecháno v kompetenci lékaře na stanovišti PNP. 

Významným faktorem se ukázal vstup na stanoviště PNP, kde dochází k 

přetřídění PO. Zde musí dojít k zaevidování tříděné osoby a zaznamenání třídící 

kategorie. Výsledné počty jsou důležité pro ZOS k distribuci PO ke koncovým 

poskytovatelům akutní lůžkové péče. Také pro činnost vedoucího lékaře v místě 

MU je tato informace nezbytná. Podle počtů PO v jednotlivých kategoriích, se 

stanovuje velikost sektorů stanoviště PNP a jeho prostorová orientace. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje práci na stanovišti PNP, je umístění materiálu 

a jeho následná distribuce do příslušných sektorů. Aby nedocházelo k časovým 

prodlevám a komplikacím v distribuci materiálu je výhodné umístění sektorů 

 I. a II.a, v těsné blízkosti. V sektoru I. dochází k poskytování neodkladné terapie, 

sektor II.a je určen pro osoby určené k přednostnímu transportu, může zde však 

dojít k selhání základních životních funkcí, proto je nezbytné, aby bylo materiální 

zabezpečení dostupné s minimálním časovým deficitem. 

Proto došlo k několika nácvikům, kde jsme podle doporučeného postupu 

vytvořily sektor I. Velikost místa pro jednotlivé osoby byly upraveny na 2,05x1,3m. 

Postavení jednotlivých osob v sektoru I., za podmínek minimálního personálního 

obsazení, je optimální umístit osoby "hlavami k sobě". Při nácviku, jeden lékař 
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provede zajištění dýchacích cest endotracheální intubaci, bez nutnosti opuštění 

stávajícího místa. Také monitorace fyziologických funkcí lze provádět u 4 PO 

současně, jedním záchranářem. 

 

Obr.  15 Nácvik poskytování PNP v sektoru I. (vlastní zdroj) 

Umístění materiálu v první fázi zásahu je v sektoru I. Dojíždějící VS byly 

zařazovány k třídění PO a následná distribuce materiálu byla komplikována 

transportovanými osobami. Při nácviku byl materiál umisťován k nohám 

,,postižených osob“ (figuríny). Následně bylo při poskytování PNP k hlavě PO 

umístěn přístrojové vybavení (monitor a ventilátor k zajištění umělé plicní 

ventilace). U hlavy PO ordinuje lékař, záchranář je v polovině těla PO a plní 

ordinace lékaře, chystá materiál na provedení lékařských úkonů, a zapisuje je do 

karty TIK. Takto lékař provede ordinace u všech PO v sektoru I., po připravení 

materiálu (ředění léků, zjištění intravenózního vstupu) na provedení lékařských 

úkonů, je každý úkon proveden. Po zajištění jednoho úkonu u všech PO, se přejde 

k druhému - etapové zajištění PO. 
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Obr.  16 Nácvik využití ,,plachty“ při poskytování PNP v sektoru I. (vlastní zdroj) 

Po provedení nácviků a využití závěrů TC IZS a simulací, byla pořízena 

"plachta", na které jsou jednotlivé sektory vyznačeny v reálné velikosti. Je na ní 

vyznačen i jednosměrný provoz (od vstupu - po stanoviště odsunu). Je využívána 

na TC IZS pro vyznačení stanoviště PNP. V průběhu výzkumu byly odhaleny její 

nedostatky, více jsme se této problematice věnovali v kapitole Diskuze. 
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5.8 Horoměřice 12. 1. 2018 

V blízkosti obce Horoměřice se stala dopravní nehoda osobního auta  

a linkového autobusu. Tato MU měla charakter HPO. Na místo byly vyslány VS 

ZZS SČK, VS ZZS HMP, ZZS ASČR, DZS Kladno a další dostupné SaP. 

Z pohledu sledovaných parametrů vztažených k této práci jsme rozebírali 

taktiku zásahu s ohledem na zbudované stanoviště PNP. Po události byly 

provedeny rozhovory s přímými účastníky zásahu. Následně byla MU s HPO 

analyzována v rámci skupin pracovišť krizové připravenosti. Byly analyzovány 

nahrávky rozhovorů jednotlivých ZOS, zvolená taktika zdravotnické složky 

v místě MU. 

Hlášení o DN přijalo ZOS SČK od ZOS HMP, kdy přesné místo vzniku MU 

nebylo dosud specifikováno volající. Proto nebylo zřejmé na kterém území se MU 

s HPO stala. Byl vyhlášen II. stupeň nejistoty Traumatologického plánu ZZS SČK  

a aktivován první sled VS.  

Po přijetí první situační zprávy od vedoucího první VS na místě MU, je 

specifikováno místo a první odhad počtu PO. Podle územní příslušnosti, by 

vedením zásahu měla být pověřena ZZS SČK. Na místo se dostavil Inspektor 

provozu ZZS HMP. Po dohodě na operační úrovni byl stanoven Vedoucí 

zdravotnické složky Inspektor provozu ZZS HMP. Většina zasahujících SaP byla 

z území hlavního města Prahy a byl předpoklad směrování PO do zdravotnických 

zařízení v Praze.  

V průběhu komunikace ZOS a VS, následné aktivace SaP, nedošlo ke stanovení 

příjezdové trasy na místo MU. Následkem byla neprůjezdná komunikace v obou 

směrech. Nedošlo ke stanovení nástupní plochy ze strany VZ  

a přesunu zasahující techniky. Následkem byl komplikovaný odsun z místa MU 

s HPO. 
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Na místě byl určen VL z řad ZZS HMP. Nebyl stanoven vstup, ani sektory. 

Poskytování PNP bylo komplikováno nejasnými počty PO. Nebyla provedena 

uzávěra místa MU. Docházelo k evakuaci osob bez evidence a následně k nejasným 

počtům PO. Následně provedená opatření s časovým deficitem nezabránila 

komplikacím v poskytování PNP. 

Závěr: 

- časový deficit určení VZS; 

- nejasné předávání informací operačnímu řízení; 

- nestanovena příjezdová a odsunová trasa – komplikovaný odsun PO; 

- nekvalitní vstup, samovolná evakuace osob z místa MU, nejasné 

informace o počtu PO v průběhu zásahu. 

Simulace v XVR 

Při prvních simulacích MU s HPO jsme se soustředili na management celého 

zásahu a na činnost VZS a první posádky na místě. Po prvních simulacích 

a uskutečněných TC IZS, jsme zjistili, že velký problém je stanovení počtu PO v 

místě MU. Počty po průzkumu, ani po zřízení vstupu, neměl VL ani VZS přehled 

o počtech PO, které budou transportovány na stanoviště PNP a následně k 

poskytovatelům akutní péče. Nebylo možno aktivovat další SaP nutné k 

poskytnutí PNP. 

Pro správné umístění stanoviště PNP je nutné stanovit přístupovou 

a odsunovou trasu. Simulace ukázaly nutnost podat situační zprávu nejpozději po 

průzkumu a kontaktu s VZ. K podávání situačního hlášení jsme využili akronym 

M.E.T.H.A.N.E.  

M – Major incident declared? / Můj volací znak 

E – Excat location  / Exaktní lokalizace místa 
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T – Type of incident / Typ události 

H – Hazards present or supected / Hrozby 

A – Acess – routes that are safe to use / Aktuální přístup 

N – Number, type, severity of casualties / Počet postižených osob 

E – Emergency services present and those requiered / Emergentní prostředky 

Zaměřili jsme se na podávání informací pod písmenem A - aktuální přístup. 

Použití tohoto akronymu se ukázalo velmi vhodné, pokud je dodržena 

posloupnost jednotlivých informací, nedochází k opomenutí důležitých informací. 

Během analýzy uskutečněných TC IZS a simulací MU s HPO, jsme zjistili, že 

není během průzkumu pořizován záznam o počtu PO. Na vstupu, pokud je zřízen, 

neprobíhá následný záznam o počtu PO a jejich kategorií třídění. Proto jsme se 

zaměřili na zřizování vstupu a tvorby příslušné dokumentace. Pro třídící hlídky v 

terénu a na vstupu. Tato dokumentace slouží následně k rozhodování o velikosti 

stanoviště PNP, která je nutná k poskytování kvalitní PNP. Byl předpoklad, že čím 

je větší prostor pro poskytování PNP, je tato péče kvalitnější. 

 

Obr.  17 Prostorová orientace stanoviště PNP (vlastní zdroj) 
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Tato strategie se ukázala, jako chybná. Pokud je prostor nepřiměřeně velký, je 

problematická distribuce materiálu do ostatních sektorů. Ztrácí se přehled 

o zdravotním stavu jednotlivých osob a vytyčení sektorů je problematické. V další 

fázi došlo k simulacím práce v jednotlivých sektorech. Upravila se velikost sektorů 

i jejich prostorová orientace.  

Dalším krokem bylo určení metody třídění. Byla zvolena v terénu metoda 

START, která je jednoznačná pro příslušníky IZS. Při MU, kdy je nutná včasná 

evakuace osob, bez možnosti přetřídění (požár, únik nebezpečné látky, aktivní 

střelec), jsme při simulacích využili zřízení třídícího stanoviště. Zde probíhalo 

třídění osob metodou karty TIK a úzce navazovalo na vstup. Zde proběhla 

kontrola zdravotního stavu a evidence osob, následné směrování do příslušného 

sektoru. 

Při simulacích jsme využili originální kartu TIK, podle DP ČLS JEP č. 13 Na 

třídícím stanovišti a na vstupu byly PO třízeny VS bez lékaře. Vyplnění probíhalo 

podle upravené metody DP ČLS JEP č. 13 (vyplnění pouze přední strany, bez 

určení terapie). Přítomnost lékaře na vstupu se ukázala nadbytečná. Následné 

stanovení terapie v sektoru I., má časový profit. Na vstupu při přetřídění VS bez 

lékaře, bylo do 1 minuty. Pokud byla také stanovována terapie, byl čas o 30 až 45 

sekund delší. Následně v sektorech docházelo k úpravám a přepisování již 

stanovené terapie, docházelo k dalším časovým deficitům. Proto byla stanovena 

úprava metody třídění s použitím karty TIK podle DP ČLS JEP č. 13  

Označení vstupu se stalo základní součástí postupu při zřizování stanoviště 

PNP. V simulacích se využívala vyznačovací páska, nebo kužely. Tyto způsoby se 

osvědčily i při TC IZS. 

Umístění sektorů za vstupem bylo dalším krokem ke stanovení správného 

postupu. Umístění sektoru II. a, co nejblíže odsunové trasy, bylo logické vzhledem 

k prioritnímu transportu. V blízkosti jsme umístili sektor I., kde je priorita terapie, 



83 

 

zde je soustředěn materiál a proto je umístěn vedle sektoru II. a. Dalším kritériem 

je také možná progrese zdravotního stavu a následná lékařská intervence.  

 

Obr.  18 Aktualizované prostorová orientace stanoviště PNP (vlastní zdroj) 

V jednotlivých sektorech orientace ležících osob "hlavou k sobě", materiál 

umístěn ke každému místu, které je plánováno pro ležící osobu. 

Sektor II.b je umístěn v blízkosti předešlých dvou sektorů, jeho velikost je 

odvislá od počtu PO v této kategorii. V tomto sektoru probíhá zajištění a stanovení 

terapie pouze záchranáři. Lékař stanovuje analgezii a pořadí odsunu.  

Sektor III. je dislokován mimo předešlé sektory, je zajištěn příslušníky HZS 

a zde je přetřídění následně po zajištění předešlých sektorů. Ošetřování PO 

probíhá příslušníky HZS, členy posádek DZS, svépomocí. 

Simulace ukázaly, že pokud je dodržena stanovená taktika, není následný odsun 

komplikován. Při simulacích jsme pro urychlení postupu stanovili dva pracovníky. 

Jeden komunikuje se ZOS a druhý vyplňuje dokumentaci. 

Všechny poznatky ze simulací byly aplikovány při TC IZS a byla ověřena 

správnost stanovených postupů a časový přínos pro PO a jejich následný transport 

k poskytovatelům akutní péče. 
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6 VÝSLEDKY A OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 

Výzkum prokázal nutnost podání situační zprávy obsahující informace 

o příjezdové a odsunové trase. Pokud k tomu nedojde je místo MU zablokováno 

dojíždějící technikou složek IZS. Přítomnost přírodních, nebo jiných překážek  

v místě MU, mohou způsobit nepříznivé rozdělení SaP, následné komplikace při 

záchranných a likvidačních pracích. Následné komplikace při záchranných 

a likvidačních prací. Následná relokace SaP v místě MU vede k časovému deficitu 

při poskytování PNP a transportu PO k poskytovatelům akutní lůžkové péče. 

Třídící metoda, která se během výzkumu prokázala jako nejrychlejší 

a nejúčelnější pro zdravotnickou složku, je metoda karty TIK s úpravami 

v postupu vyplňování. V terénu je z hlediska časového profitu, použít metodu 

START. Pro tuto metodu využít příslušníky IZS. Členy zdravotnické složky využít 

k budování vstupu, stanoviště PNP, jednotlivých sektorů a distribuci materiálu. 

Pokud není z časového, nebo jiného hlediska, možné předtřídění metodou START, 

je vhodné zřídit třídící stanoviště. Zde probíhá třídění metodou karty TIK členy 

zdravotnické složky. Na vstupu přetřídění, kontrola provedených úkonů (stavění 

masivního zevního krvácení, průchodnost dýchacích cest), směrování do sektorů, 

provedení evidence. 

Předmětem výzkumu byl mj. vstup na stanoviště PNP.  Jeho úloha, nutnost 

zřizování a označení. Výzkum prokázal nutnost zřizování vstupu. Pokud není 

kvalitně zřízen vstup, nedochází k přetřídění a evidenci PO v místě MU.  

S  neznalostí celkového počtu a kategorií vytříděných PO souvisí:  

- velikost stanoviště PNP a jednotlivých sektorů; 

- potřebné množství SaP zdravotnické složky; 

- nutnost aktivace TP poskytovatelů akutní lůžkové péče; 

- aktivace TP okolních ZZS, aj. 
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Označení vstupu a kooperace v rámci IZS je důležitým faktorem ke zbudování 

kvalitního vstupu a jeho funkce. K označení sektoru v první fázi zásahu je 

postačující využití dopravních kuželů, policejní pásky, aj. Zřizování více vstupů na 

stanoviště PNP, není vhodné. Vede k nepřehlednosti počtů PO a jejich třídící 

kategorie, následně vede k časovému deficitu. Tato skutečnost byla prokázána při 

„Odborném praktickém výcviku“. 

   Tab. 31 Porovnání časových hodnot obou zásahů při praktickém odborném výcviku IZS Kladno 

 

Tento časový faktor a následné komplikace při poskytování PNP jednotlivým 

osobám vyvrátil hypotézu o nedůležitosti vstupu na stanoviště PNP. Tato hypotéza 

byla výzkumem vyvrácena. 

Umístění lékaře na vstupu ke třídění PO, se ukázalo z časového hlediska 

neefektivní. Vyšetření fyziologických funkcí a základní vyšetření zdravotního 

stavu a následné určení třídící kategorie, je plně v kompetenci zdravotnických 

záchranářů. Stanovení terapie a provedení lékařských úkonů probíhá v sektoru I. 

Výzkum potvrdil hypotézu o nezastupitelnosti lékaře na vstupu stanoviště PNP. 

Lékař je na vstupu, při doporučené metodě třídění, zastupitelný. Zdravotnický 

záchranář, je plně kompetentní pro třídění na vstupu stanoviště PNP. 

Podle provedeného výzkumu je doporučeno zřizovat jeden vstup. Na tomto 

vstupu, pokud je to nutné, zřídit více třídících hlídek, které provádějí přetřídění 

PO a jejich směrování do příslušných sektorů. Je možnost stanovit jednotlivé třídící 

hlídky pro jednotlivé třídící kategorie. 

Stanovení sektorů je určeno použitou metodou třídění, odhadem počtu PO 

jednotlivých kategorií – specifikováno po vytřídění metodou START. Velikost 

I. I. II.a II.a II.b II.b

T2/první zásah 32 min. 30 min. 38 min. 38 min. 44 min. 55 min.

T2/druhý zásah 23 min. 26 min. 22 min. 25 min. 32 min. 33 min.
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jednotlivých sektorů je dáno počtem PO v dané třídící kategorii. Pro ležící osoby 

v kategorii I. a II. a je prostor pro jednu osobu stanoven na 2x1,3m. 

Prostorová orientace ležících osob v jednotlivých sektorech je „hlavami k sobě“. 

Kdy je efektivně využit počet členů zdravotnické složky a materiální zabezpečení 

poskytování PNP v první fázi zásahu. 

Prostorová orientace jednotlivých sektorů je závislá na odsunové trase. Vstup 

musí být umístěn směrem k ohnisku MU, výstup v prostoru sektoru II.a,  

v dostupnosti odsunové trasy.  

Sektor pro přednostní terapii (sektor I.), je umístěn v návaznosti sektoru 

přednostního transportu (sektor II.a). Zde kooperují lékaři a VL, zde dochází 

k poskytování PNP a stanovení pořadí odsunovaných osob. Soustředění materiálu 

je v sektoru I. odkud je distribuován podle potřeby do ostatních sektorů. Výsledky 

výzkumu potvrzují tvrzení hypotézy, že sektory vytříděných osob na stanovišti 

PNP a jejich uspořádání, je základní podmínkou pro kvalitní poskytování 

přednemocniční neodkladné péče. 

Označení jednotlivých sektorů v první fázi zásahu bude probíhat podle 

možností jednotlivých poskytovatelů ZZS (barevné spreje, plachty, aj), nebo 

využitím prostředků ve vlastnictví příslušníků IZS (dopravní kužely, 

vytyčovací/výstražná páska, aj). 

Doporučení: 

- dokumentace pro třídící hlídky (terén, třídící stanoviště, vstup); 

- dokumentace VL (počty, kategorie vytříděných osob, pořadí 

odsunovaných osob); 

- metoda třídění „zjednodušená“ karta TIK (pracovní název), na třídícím 

stanovišti a vstupu vyplnění přední karty TIK. Stanovení terapie, 

požadovaného oddělení a transportního prostředku, na stanovišti PNP. 
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- prostředky pro vytyčení vstupu a sektorů (variabilita použití); 

- periodická školení personálu ZZS, společné výcviky v rámci IZS. 

 

Standardizovaný postup zřizování PNP 

1. kvalitní podání situační zprávy (využití akronymu METHANE, po 

průzkumu a v kooperaci s IZS určit příjezdovou a odsunovou trasu) 

2. předtřídění PO metodou START (zdravotnická složka využita pro budování 

kvalitního stanoviště PNP) 

3. není-li možné předtřídit metodou START, zbudovat třídící stanoviště 

(třídění zdravotnickou složkou metodou karty TIK) 

4. vstup (v kooperaci s VZ, označení) 

5. třídící hlídka na vstupu celou dobu probíhající činnosti zdravotnické složky 

(pokud to situace vyžaduje, zřídit větší počet třídících hlídek) 

6. evidence + třídící kategorie PO na vstupu 

7. tvorba jednotlivých sektorů podle počtů osob v jednotlivých třídících 

kategoriích 

8. velikost sektorů pro ležící osoby (2x1,3m, „hlavami k sobě“) 

9. prostorová orientace jednotlivých sektorů (priorita transportu – odsunová 

trasa), návaznost sektorů přednostní terapie a přednostního transportu 

10. materiální zabezpečení v sektoru I. 

11. v sektoru III. využití členů posádek DZS, příslušníků IZS 

12. etapové zajištění PO, využití kompetencí zdravotnických záchranářů při 

poskytování PNP 

13. při odsunu využití dvou členů zdravotnické složky 
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HYPOTÉZA I. 

Vstup na stanoviště PNP, není důležitým faktorem. 

HYPOTÉZA II. 

Na vstupu stanoviště PNP je nezastupitelná přítomnost lékaře. 

HYPOTÉZA III. 

Sektory vytříděných osob na stanovišti PNP a jejich uspořádání, je základní 

podmínkou pro kvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče. 
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7 DISKUZE 

Úvodní část diskuze je věnována třídění postižených osob v místě MU s HPO. 

Tato činnost je pro zřizování stanoviště nezastupitelná. Podle metody třídění PO, je 

formováno stanoviště PNP (sektory, jejich označení, prostorová orientace, aj.). 

Třídění PO je rozděleno na dvě části: na předtřídění PO, a na přetřídění PO na 

vstupu na stanoviště PNP. Výzkum prokázal nutnost oddělit tyto dvě činnosti. 

Jedná se o třídění PO v terénu a na vstupu stanoviště PNP. Předtřídění postižených 

osob v terénu, kde je velmi často nebezpečná zóna pro zasahující zdravotnickou 

složku, mělo by být provedeno základními složkami IZS, ve většině případů 

příslušníky HZS. Osoby schopny samostatného pohybu provedou samovolnou 

evakuci z ohiska MU, jejich stav nevyžaduje okamžitý zdravotnický zásah. 

 Osoby, které nejsou schopny samostatného pohybu, je u nich tedy předpoklad 

závažného poškození zdraví, nebo ohrožení životních funkcí, a je nutný transport 

pomocí příslušníků HZS budou označeny nejvyšší prioritou – prioritou terapie, 

metodou START i s použitím karty TIK. Kategorie II. a bude metodou START 

klasifikována jako kategorie I., tedy červená. 

Urbánek (2009) uvádí, že: „...nelze od dobrovolníků, vojáků či hasičů očekávat stejné 

schopnosti, dovednosti a znalosti, kterými disponují zdravotníci...“(Urbánek, 2009, s. 12). 

V prvním kontaktu s PO je nutné zjistit, jestli selhávají životní funkce, nebo jsou 

stabilní, a postižená osoba může být ošetřena následovně. Tedy její stav 

nevyžaduje okamžitou zdravotnickou, nebo lékařskou, intervenci. Tyto dva stavy 

spolehlivě zhodnotí metoda START, a pro tuto fázi zásahu, je metoda START podle 

provedeného výzkumu dostatečná. V první fázi zásahu nebude zdravotnická 

složka disponovat SaP k provedení třídění PO v terénu. Výzkum stanovil jasnou 

prioritu v poskytování PNP a tou je vytvoření kvalitního stanoviště PNP. 
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Při provedeném výcviku i v rámci simulací bylo prokázáno, že umístění karty 

TIK a její znalost příslušníky HZS, není optimální. Kategorie II.a, nebo kombinace 

s kategorií I., není pro příslušníky HZS jednoznačná. Podle konzultacích 

s příslušníky HZS je  čtení karty TIK, která může být znečištěna, nebo při 

manipulaci s PO ztracena, obtížné. Proto je upřednostněno v terénu třídění pomocí 

metody START příslušníky IZS. 

„Na základě výsledků lze doporučit, aby při společném zásahu HZS a ZZS s počtem 

raněných velmi výrazně nepřevyšující kapacity ZZS třídili raněné metodou START 

zaměstnanci ZZS.“ (Veselá, 2017) 

Výzkum prokázal, že třídění metodou START je vhodné použít v terénu. Tato 

metoda je využívána příslušníky IZS, ne však zdravotnickou složkou. Pokud je 

třídící hlídka využita na třídění v terénu, tak využije metodu třídění s použitím 

karty TIK. Navrhovaný postup vyplnění karty TIK vycvičenými záchranáři vede 

k časovému přínosu pro PO má časový přínos (vytřídění 1 PO do jedné minuty). 

Neztrácí se informace o PO ( má své identifikační číslo - číslo karty TIK), možnost 

zpětného hodnocení vývoje zdravotního stavu. Pokud počet PO výrazně 

nepřevyšuje počet záchranářů, nejedná se o MU s HPO a není nutné přikročit 

k třídění postižených osob metodou START, nebo metodou s použitím karty TIK. 

 „Během třídění vyšetřuje lékař pacienty a první záchranář považuje odpovědi na své 

jednotlivé dotazy týkající se zdravotního stavu pacienta.“ (Šín, 2017, s. 141) 

Při výzkumu byla použita výše popsaná metoda třídění s použitím třídící a 

identifikační karty (,,zjednodušená karta TIK“). Třídící hlídky jsou tvořeny 

záchranářem a řidičem, tedy dvoučlenné. Vyšetření základních životních funkcí a 

zatřídění do příslušné kategorie je plně v kompetenci zdravotnického záchranáře. 

Čas, který je potřeba pro správné zařazení PO do třídící kategorie proškoleným 

záchranářem, je do jedné minuty. Lékaři, kterých bude v místě MU s HPO v první 
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fázi minimum, jsou využitelní pro poskytování PNP osobám, které byly již 

transportovány na stanoviště PNP. 

„Postupuje na kartě systematicky ze shora dolů, od přední části karty na zadní.“ (Šín, 

2017, s. 141) 

Třídění probíhá tak, že řidič vyžaduje vyplnění základních životních funkcí 

(GCS, dech, oběh), následně místo postižení (zapisuje se hlava, břicho, u popálenin 

procento, atd.). Záchranář vyšetřuje PO, provádí život zachraňující úkony 

(zprůchodnění dýchacích cest, stavění masivního zevního krvácení), zjištěné údaje 

hlásí řidiči. Vyplnění přední strany třídící a identifikační karty je zcela dostačující 

k tomu, aby byly vyhledány osoby vyžadující okamžitou terapii, nebo včasný 

transport, při třídění v terénu. Na vstupu při přetřídění, je rozhodující směrování 

PO do správného sektoru (terapie/odsun). 

Stanovování terapie (druhá strana karty TIK), je v terénu při třídění zcela 

zbytečné vzhledem k pravděpodobnosti progrese stavu. Také lékař, který by 

v terénu vyžadoval provedení určité terapie, nemusí mít stejný názor jako lékař, 

který předepsanou terapii bude provádět (užití léků k analgosedaci, myorelaxaci, 

intubaci, stanovení množství léků, aj.). Proto se na základě našich výsledků 

doporučuje vyplňovat druhou stranu karty TIK až na stanovišti PNP. 

Do každého sektoru na stanovišti PNP je přidělen určitý počet záchranářů 

a lékařů, kteří poskytují přednemocniční neodkladnou péči (podle svých 

odborných kompetencí). Provedené úkony zapisují na druhou stranu karty TIK 

s časovým údajem. 

Podle použité metody třídění (každá používaná metoda třídění užívá jiné 

barevné označení a jiný počet třídících skupin) PO se následně buduje stanoviště 

PNP. Barevné označení sektorů, jejich orientace v prostoru vzhledem k odsunové 

trase, uložení materiálního zabezpečení. Výzkum prokázal, že prvním prvkem 

k úspěšnému zbudování efektivně organizovaného stanoviště PNP je vstup na toto 
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stanoviště. Musí být zřetelně označen a příslušníci IZS, kteří jsou určeni pro 

transport PO z terénu, musí být informováni, kde je umístěn vstup.  

„V reálných situacích se v minulosti opakovaně stávalo, že např. Členové HZS vnášeli 

postižené do tohoto místa zcela neorganizovaně, nedošlo k přetřídění pacientů, což reálně 

ohrozilo jejich zdraví a život“ (Šín, 2017, s. 143-144). 

Tato situace nastává nejen při reálných zásazích, ale i při TC IZS, kde není jasně 

vyznačen vstup na stanoviště PNP a nedošlo k informování VZ o místě vstupu. Při 

výcvicích i při TC IZS bylo využito základního označení pomocí kuželů, lze 

samozřejmě využít i alternativy (barevné spreje, pásky, aj.). Při rozsáhlejších TC 

IZS, kdy dojíždějící jednostky HZS nebyly dostatečně poučeny, docházelo 

opakovaně ke stejným komplikacím. Je bezpodmínečně nutné směrovat všechny 

transportující skupiny na vstup, kde dochází nejen k přetřídění, ale také k celkové 

evidenci PO a jejich kategorie zatřídění. 

Informace získané na vstupu (počet PO a počty v jednotlivých třídících 

kategoriích), jsou pro VL při koordinaci poskytování PNP, nezastupitelné. Tyto 

informace se předávají na ZOS, které dále zajišťuje směrování PO 

k poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče.  

„…operační středisko zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného 

neštěstí nebo katastrofy: 

vyzývá oddělení nemocnic k připravenosti na příjem většího počtu postižených 

vyžaduje součinnost zdravotnických zařízení…“ (Hlaváčková, 2007, s. 66) 

Podle informací z místa je zajišťována distribuce PO podle vytříděných kategorií 

a zjištěných typů závažností poškození zdraví tak, aby nedošlo k zahlcení jednoho 

ZZ. Postižené osoby jsou transportovány k poskytovatelům akutní lůžkové péče 

tak, aby nedocházelo k následným sekundárním transportům. Výjimku tvoří 

kategorie II.a, kde je nutný bezodkladný chirurgický zákrok ke stabilizaci 
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základních životních funkcí (např. stavy s vnitřním krvácením, neřešitelným 

v PNP a s časovou naléhavostí nalezení zdroje krvácení a jeho zastavení). Proto je 

PO v kategorii II.a směrována do nejbližšího ZZ, kde je proveden neodkladný 

chirurgický výkon k zajištění stabilizace stavu pacienta, a následně dle kombinace 

s dalšími poraněními je PO transportována ke konečnému řešení zdravotního 

stavu na vyšší pracoviště. 

„Na stanovišti by měl být zřízen jednosměrný provoz“ (Šín, 2017, s. 143). 

Jednosměrný provoz na stanovišti PNP zajišťuje zřízený kvalitní vstup, na 

„druhé“ straně stanoviště odsunu. Tento provoz zajišťuje kvalitní poskytování PNP 

všem PO, podle závažnosti jejich stavu. 

„Jedno místo vstupu je někdy nedostačující, proto je možné zřídit takových míst několik“ 

(Šín, 2017, s. 143). 

„počet vstupů na stanoviště raněných a nemocných – o počtu vstupů rozhoduje rychlost 

a množství přinášených pacientů, ale především jejich způsob třídění v terénu“ (Štětina, 

2000, s. 236). 

Bude-li zřízeno několik míst vstupu, nebude zajištěn jednosměrný provoz. Také 

koordinace pohybu transportních skupin na stanovišti PNP bude velmi obtížná. 

Výzkum prokázal, že je nutné pro udržení přehledu a možnosti rychlé reakce na 

náhlou změnu v průběhu zásahu (sekundární výbuch, nehoda, větší přísun PO, 

aj.), zřizovat pouze jeden vstup. Na jednom vstupu lze zřídit více třídích hlídek, ale 

je nutné zachovat pouze jeden vstup. Rychlost, ani způsob vytřídění PO nemá vliv 

na počet zřizovaných vstupů, jak bylo výzkumem prokázáno. Vždy je potřeba 

opětovně s odstupem času provést kontrolu základních životních funkcí a provést 

případné přetřídění postižené osoby. Je také nutné provést evidenci PO se 

zařazením do třídící kategorie. Je možné na vstupu oddělit kategorie 

transportovaných osob podle kategorie vytřídění – každá stanovená třídící hlídka 
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bude mít přidělenou třídící kategorii podle třídění v terénu (třídící hlídka pro PO 

v kategorii I, třídící hlídka pro kategorii II. a tak dále, až po kategorii III.) 

„Lékařsky roztříděné pacienty ukládáme dle priorit vyznačených na TIK“ (Štětina, 

2000, s. 236). 

Na stanoviště PNP jsou přednostně transportováni PO v kategorií I. podle 

metody třídění START a kategorie I. a II.a (metodou pomocí karty TIK). Na 

stanovišti PNP je proto nutné zřídit jako první sektory pro osoby v kategorii I. 

a II.a. Následnou kategorií třídění transportovaných osob z terénu je kategorie 

žlutá, podle metody START (podle karty TIK II.b, nebo kategorie III.). Proto je jako 

druhý zřizován sektor II.b. Osoby v kategorii III., tedy označeni zelenou barvou se 

evakuují svépomocí nebo vzájemnou pomocí, a proto budou na stanovišti jako 

první. Je proto je nutné umístit tyto postižené v první fázi zásahu mimo zřizované 

stanoviště PNP a zajistit dozor z řad poučených příslušníků IZS. K přetřídění 

těchto postižených dochází, až po vytřídění předešlých kategorií. Osoby, u kterých 

byla stanovena kategorie IV. již v terénu, jsou ponechány na místě nálezu. Sektor 

IV. je zřizován pro osoby, u kterých dojde k selhání základních životních funkcí 

(zástava dechu a oběhu), na stanovišti PNP. Tento sektor není přímou součástí 

stanoviště PNP a je dozorován příslušníkem PČR, případně pracovníkem určeným 

vedoucím DVI týmu. 

"Nejdříve probíhá ošetření pacientů označených prioritou I. Postup ošetření je dán dle 

traumaprotokolu (Airway, Breathing, Circulation, Disability...)." (Šín, 2017, s. 145) 

 

Tento sektor je z hlediska materiálního a přístrojového vybavení nejnáročnější. V 

tomto sektoru je soustředěno nejvíce SaP zdravotnické složky. v tomto sektoru 

probíhá zajišťování základních životních funkcí PO. Zde jsou PO s poruchami 

vědomí, dochází zde k zajištění dýchacích cest endotracheální intubací, připojení 

PO k umělé plicní ventilaci, monitoraci fyziologických funkcí, punkce tenzního 

pneumotoraxu, a jiné život zachraňující lékařské a zdravotnické úkony. Jsou to 



95 

 

úkony nazývané jako minimálně přijatelné ošetření a princip etapového ošetření. 

To znamená, že se u všech PO v tomto sektoru se nejdříve zajistí průchodnost 

dýchacích cest, dostatečná ventilace. Provádí se vždy stejné úkony u všech 

postižených osob (lékař určí záchranářům terapii, jaké materiální zabezpečení je 

potřeba, až je u všech PO nachystáno zajištění dýchacích cest, lékař toto zajištění 

u všech PO, jejichž zdravotní stav toto zajištění vyžaduje, provede).  Následně se 

provádí další úkony. V sektoru I. budou osoby převážně ležící, je proto nutné 

zajistit dostatek místa pro ležící osoby, pro ošetřující záchranáře a místo pro 

materiální zabezpečení. Je nutné vytvořit „terénní lůžko intenzivní péče“. 

...na jednoho ležícího je třeba počítat s prostorem 1x3m... (www.urgmed.cz, DP č. 18., 

2011) 

 

Během nácviků a simulací jsme tento prostor transformovali do velikosti 

2x1,3m. Vytvořený prostor je vyhovující pro samotnou ležící osobu, tak i pro 

materiální a přístrojové vybavení. Prostorová orientace osob uvnitř sektoru I., je 

důležitá z hlediska uložení materiálu. Velký časový profit je, zvláště při nízkém 

počtu lékařů na místě MU, pokud jsou osoby uvnitř sektoru I. ukládány hlavami k 

sobě. Lékař má přístup z jednoho místa ke dvěma pacientům současně. Zkracuje se 

časová prodleva, při přecházení lékaře mezi pacienty. Není nutné přemisťovat 

materiál. Zdravotnický materiál je  umístěn v nohách postižených osob, u hlavy je 

přístrojová technika (monitor fyziologických funkcí, ventilátor zajišťující umělou 

plicní ventilaci). Takto je potřeba rozčlenit tento sektor před transportem raněných 

přinášených na vstup stanoviště PNP. 

"K označení stanoviště je možné využít i barevných sprejů, velkých barevných plachet a 

jiného vybavení."(Šín, 2017, s. 145) 

 

Před dvěma lety začala ZZS SČK p.o. využívat speciální plachtu, na které jsou 

vyznačeny sektory, podle Doporučeného postupu č. 18. Pro prostorovou orientaci 

je tato plachta velkým přínosem. Při TC IZS, kde nebyla využívána, docházelo ke 
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zbytečným nedorozuměním mezi příslušníky HZS a členy zdravotnické složky 

ohledně směrování při transportu PO. Obtížné bylo vytyčování jednotlivých 

sektorů a směrování PO. Docházelo k prolínání a nedodržování jednotlivých 

sektorů, následkem bylo dohledávání počtu osob a jejich třídící kategorie.  

 

Obr.  19 Plachta stanoviště PNP využívaná ZZS SČK p.o. (interní dokumentace PKP) 

Při používání plachty dochází k lepší orientaci členů ZZS a příslušníků HZS. 

Zabezpečen je jednosměrný provoz na stanovišti PNP. Prostorová orientace není 

v souladu s výsledky výzkumu. Jsou zde vyznačené osoby ležící vedle sebe 

v jednotlivých sektorech. Výzkum prokázal nutnost minimalizaci využitelných 

fyzických a materiálních zdrojů při poskytování PNP. Základním předpokladem 

k tomuto využití je prostorová orientace ležících osob „hlavami k sobě“. Tato 

plachta je opravdu vhodná pouze k nácvikům a TC IZS. Její velikost a hmotnost 

neumožňují její využití v běžném provozu. Také variabilita není umožněna. Jsou 

stanoveny pevně sektory, což neumožňuje využití ve stísněných prostorách, nebo 

rozdělení na stanovené sektory, kde bude zajištěna správná prostorová orientace 

ležících osob. 

Když nebyla k dispozici plachta, tak se jako označení stanoviště PNP a jeho 

vstupu, osvědčilo zbudování krytého stanoviště PNP (stanu). Zde byl vstup 
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a sektor pro postižené osoby kategorie I. Nutností bylo budování krytého 

stanoviště PNP přenechat v kompetenci příslušníků HZS. Plachta, jako označení 

stanoviště PNP, není v první fázi využitelná. V první fázi nebude možné ani 

zbudování krytého stanoviště PNP pomocí příslušníků HZS, než bude k dispozici 

více SaP. Při odborném praktickém výcviku se ukázalo jako dostačující užití 

výstražných kuželů, které jsou součástí vybavení vozů HZS. 

„Vedoucí odsunu musí mít přehled o pacientech v jednotlivých sektorech  na stanovišti 

přednemocniční neodkladné péče a musí v krátkých časových intervalech komunikovat se 

zdravotnickým operačním střediskem." (Šín, 2017, s. 147) 

 

Včasný odsun PO (kategorie přednostní transport) k poskytovatelům zdravotní 

akutní péče, je součástí poskytované PNP a je nedílnou součástí stanoviště PNP. Při 

zahájení odsunu se praktikovaly různé varianty systému práce VO. Předdefinování 

čísel z karty TIK, dopsání jejich následného pořadí - neukázalo se jako vhodné 

z důvodu možnosti zhoršení stavu PO, následnému přepisování, aj. Velmi kvalitní 

pomůckou jsou samolepky, které jsou součástí karty TIK a lze je využít k nalepení 

do dokumentace VO. Jako vhodné se ukázalo určit VO v prvních fázích zásahu. 

Pracovník odsunu má dostačující časový odstup v intervalu, kdy je tvořeno 

stanoviště PNP, aby se zorientoval v umístění sektorů, příjezdové a odsunové 

trasy.  Velkou výhodou je, když VO má k sobě k dispozici jednoho člena ZZS. Při 

realizaci odsunu komunikuje VO se ZOS a druhý - "pomocný" VO se stará o 

vedení příslušné dokumentace. Celý proces odsunu se tím zrychlí a zjednoduší, 

nedochází k časovým prodlevám mezi jednotlivými úkony. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vytvořit standardizovaný postup při tvorbě stanoviště PNP 

pro všechny poskytovatele ZZS, bez ohledu na typ MU s HPO a použitou metodu 

třídění PO. Tento cíl byl splněn. 

Všechny MU s HPO budou odlišné v různých parametrech: dobou a místem 

vzniku, množstvím PO, dostupných SaP, aj. Výzkum prokázal nezastupitelnost 

jednotlivých bodů při tvorbě stanoviště PNP. Kvalitní a včasné poskytnutí PNP, je 

nejdůležitější a nezastupitelný úkol zdravotnické složky. Vždy bude záležet na 

mnoha neznámých faktorech. Mnohé lze ovlivnit vzděláním, výcvikem, ale je 

nutné stanovit podmínky, které musí být bezpodmínečně splněny, aby poskytování 

PNP bylo efektivní. 

Všichni zasahující budou pod emocionálním tlakem, tlakem okolí, mediálním 

zájmem, aj. Všechny tyto stresové faktory lze zmírnit periodickými školeními, 

výcviky, nácviky a jinými vzdělávacími aktivitami. 

Cílem tohoto standardizovaného postupu, je sjednotit postupy jednotlivých 

poskytovatelů ZZS k dosažení co největší interoperability, aby nedocházelo ke 

komplikacím během zásahu u MU s HPO. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR   Česká republika 

MU   Mimořádná událost 

IZS    Integrovanný záchranný systém 

HPO   Hromadné postižení osob 

PNP   Přednemocniční neodkladná péče 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 

START   Snadné třídění a rychlá terapie 

PO    Postižená osoba 

TIK   Třídící identifikační karta 

ZZ    Zdravotnické zařízení 

TC    Taktické cvičení 

VZ    Velitel zásahu 

VZS   Vedoucí zdravotnické složky 

VL    Vedoucí lékař 

VO    Vedoucí odsunu 

DP    Doporučený postup 

HPZ   Hromadné postižení zdraví 

CBRNE   Chemické, biologické, radiační a nukleární agens 

GCS   Glasgow Coma Scale 
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NLZP   Nelékařský zdravotnický pracovník 

SaP   Síly a prostředky 

VS    Výjezdová skupina 

RZP   Rychlá zdravotnická pomoc 

PČR   Policie ČR 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

ZOS   Zdravotnické operační středisko 

ASČR   Asociace samaritánů ČR 

LZS   Letecká záchranná služba 

DZS   Dopravní zdravotnická služba 

RLP   Rychlá lékařská pomoc 

DN   Dopravní nehoda 

OA    Osobní automobil 

ZZSHMP   Zdravotnická záchranná služba Hl.  m. Prahy 

KMZZ   Kontaktní místo zdravotnického zařízení 
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