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Bezodkladné pohřební službyBezodkladné pohřební služby

IDENTIFIKACE

VYHLEDÁVÁNÍ

IDENTIFIKACE

SHROMAŽĎOVÁNÍ

POHŘBÍVÁNÍ

DALŠÍ NEZBYTNÉ PRÁCE



Význam provedeníVýznam provedení
bezodkladných pohřebních služebbezodkladných pohřebních služeb

ØZdravotnicko – hygienický

ØEtickýØEtický

ØPrávní

ØPsychologický



Připravenost ČRPřipravenost ČR
Negativa:Negativa:

- Neexistence praktických zkušeností

- Legislativa

Pozitiva:Pozitiva:

+ Změna myšlení

+ Legislativa

+ Instituce



Opatření Opatření 
realizovaná před vznikem MUrealizovaná před vznikem MU

ØVytvoření „Plánu opatření při hromadném úmrtí osob“
§ součást krizového plánu kraje
§ přehled o: - pohřebních službách a ústavech na teritoriu 

kraje, jejich kapacitních možnostech přepravy,
uložení ostatků zemřelých a provádění uložení ostatků zemřelých a provádění 
pohřbení kremací do země či pohřbením

- firmách, které jsou schopny zabezpečit 
transportní rakve, vaky, urny

- firmách, které mohou provést výkopové práce
- firmách, disponujícími speciálními vozidly
- o možnosti využití chladírenských zařízení
(k tomuto účelu předurčené, nebo provizorní)

- o prostorech k dočasnému uložení ostatků
(vhodné zimní stadiony)



§ přehled o: - firmách, které jsou schopny zabezpečit suchý led
- místech, kde lze zřídit další hrobová místa
- kontaktních informacích na instituce a zařízení 
dotčené tímto úkolem (DVI týmy, P ČR, 
Ústavy soudního lékařství)

Ø Poskytnutí sil, prostředků a věcných zdrojů bude
realizováno na základě Plánu nezbytných dodávek,realizováno na základě Plánu nezbytných dodávek,
legislativně podložených zákonem č. 241/2000 Sb., o
hospodářských opatřeních a o změně některých souvisejících
zákonů.



Opatření Opatření 
realizovaná v rámci záchranných a realizovaná v rámci záchranných a 

likvidačních pracílikvidačních prací

1. OBECNĚ1. OBECNĚ
ü záchranné práce mají prioritu (záchrana lidských životů aü záchranné práce mají prioritu (záchrana lidských životů a

zdraví)
ü pokud je to možné, provádí se záchranné práce tak, aby

nedošlo k poškození důležitých stop a důkazů
ü těla obětí se ponechávají v místě jejich nálezu, provádět

manipulaci s nimi až po zdokumentování polohy a místa
nálezu (pokud nebrání v činnosti složkám IZS)



2. HZS ČR
ü velitel zásahu a vedoucí lékař zásahu stanoví místo pro

zemřelé
ü vyhledávání a vyprošťování těl zemřelých
ü velitel zásahu organizuje odvoz obětí
ü informovanost veřejnosti a médií
ü spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

3. ZZS ČR3. ZZS ČR
üü provedení triáže (černé označení priority = zemřelí)
ü konstatování smrti lékařem
ü poskytnutí informací P ČR o pacientech, kteří zemřeli

v průběhu převozu do nemocnice



4. P ČR4. P ČR
üü velký podíl na plnění úkolu – orgán v trestním řízení
ü vlastní účast na identifikaci obětí
ü prohledávání velkých prostorů za účelem vyhledávání

raněných, obětí, trosek…
ü zaznamenávání polohy těl obětí do podrobného plánku 

místa MU a označení přidělením registračního čísla
ü dohled nad místem pro zemřelé
ü pořizování obrazové nebo jiné dokumentace pro potřeby

orgánů v trestním řízení
ü vytvoření DVI týmů

5. SOUDNÍ LÉKAŘ5. SOUDNÍ LÉKAŘ
ü provádí ohledání místa MU v součinnosti s P ČR
ü posuzuje vhodnost prostoru pro dočasné ukládání obětí, kam 

jsou těla zemřelých přemísťována po ohledání soudním 
lékařem
ü v součinnosti s P ČR dává souhlas k transportu zemřelých do 

spádového soudně lékařského zařízení

ü vytvoření DVI týmů



DVI týmy
DDisaster VVictim IIdentification Teams – týmy provádějící 
identifikaci obětí katastrofy.

V zahraničí jsou řízeny doporučením Interpolu v podobě DVI 
Guide (manuál pro organizaci postupů v oblasti identifikačních 
procedur při pohromách.

POST MORTEM ANTE MORTEM

KONFRONTAČNÍ
SKUPINA



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost


