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DVI týmyDVI týmy

§§ Hromadná neštěstí ve světě (přírodní Hromadná neštěstí ve světě (přírodní 
katastrofy, hromadné dopravní nehody, katastrofy, hromadné dopravní nehody, 
teroristické útoky)teroristické útoky)
§§ Priorita No 1 Priorita No 1 –– pomoc přeživším obětem pomoc přeživším obětem §§ Priorita No 1 Priorita No 1 –– pomoc přeživším obětem pomoc přeživším obětem 

(zdravotnická, humanitární atd.)(zdravotnická, humanitární atd.)
§§ Při vyšetřování příčin a následků je důležitá Při vyšetřování příčin a následků je důležitá 

včasná identifikace většího počtu zemřelých včasná identifikace většího počtu zemřelých 
(repatriace)(repatriace)



DVI týmyDVI týmy

§§ Katastrofy přírodní a civilizační (antropogenní)Katastrofy přírodní a civilizační (antropogenní)



DVI týmyDVI týmy



DVI týmyDVI týmy

§§ Činnost integrovaného záchranného systému Činnost integrovaného záchranného systému --
záchrana životůzáchrana životů
§§ Šetření příčin a následků  Šetření příčin a následků  –– policie, případně policie, případně §§ Šetření příčin a následků  Šetření příčin a následků  –– policie, případně policie, případně 

odborné komiseodborné komise
§§ Spolupráce se soudním lékařstvímSpolupráce se soudním lékařstvím



DVI týmyDVI týmy

§§ Při vyšetřování příčin a následků je důležitá včasná Při vyšetřování příčin a následků je důležitá včasná 
identifikace většího počtu zemřelých (repatriace)identifikace většího počtu zemřelých (repatriace)

§§ Na základě zkušeností z řady hromadných neštěstí se začaly Na základě zkušeností z řady hromadných neštěstí se začaly 
v Evropě i ve světě vytvářet týmy specialistů (DVI v Evropě i ve světě vytvářet týmy specialistů (DVI –– Disaster  Disaster  
Victim Identification) Victim Identification) –– obvykle po řešení nějaké závažné obvykle po řešení nějaké závažné 
událostiudálosti
–– SRN (1972) SRN (1972) –– po LN v Tenerifepo LN v Tenerife–– SRN (1972) SRN (1972) –– po LN v Tenerifepo LN v Tenerife
–– Belgie (1986), Finsko (1994), Francie (1992), Nizozemí (1983)Belgie (1986), Finsko (1994), Francie (1992), Nizozemí (1983)
–– Slovinsko (2005), Švýcarsko (2001), Turecko (2005), Velká Británie Slovinsko (2005), Švýcarsko (2001), Turecko (2005), Velká Británie 

(2004)(2004)
§§ Doporučení Interpolu Doporučení Interpolu –– vytvořit koncepci DVIT i v našich vytvořit koncepci DVIT i v našich 

podmínkáchpodmínkách
–– Poslední „velká“ nehoda v ČSR (1977 Bratislava) Poslední „velká“ nehoda v ČSR (1977 Bratislava) –– 76 zemřelých76 zemřelých
–– ČR (2003 ČR (2003 –– Nažidla)Nažidla)
–– SR (2006 SR (2006 –– Armáda SR)Armáda SR)



Maďarsko 2006 - 42 zemřelých Slováků;     ČR 2003 – Nažidla, 19 obětí



DVI týmyDVI týmy

§§ Aktivita Kriminalistického ústavu Praha Aktivita Kriminalistického ústavu Praha –– pořádání 2 pořádání 2 
seminářů „ Forensic Disaster Victim and Thing seminářů „ Forensic Disaster Victim and Thing 
Identification“, ve spolupráci s ENFSI Identification“, ve spolupráci s ENFSI –– 2005, 20062005, 2006
–– Účast i specialistů z ČR i SRÚčast i specialistů z ČR i SR

§§ Projekt bezpečnostního výzkumu (KÚP, ÚSL 1.LF Projekt bezpečnostního výzkumu (KÚP, ÚSL 1.LF §§ Projekt bezpečnostního výzkumu (KÚP, ÚSL 1.LF Projekt bezpečnostního výzkumu (KÚP, ÚSL 1.LF 
Praha a ÚVN Praha Praha a ÚVN Praha –– „Vytvoření struktury týmu pro „Vytvoření struktury týmu pro 
identifikaci obětí…“)identifikaci obětí…“)
–– Metodika činnosti soudního lékařství (v přípravě)Metodika činnosti soudního lékařství (v přípravě)

§§ Příprava projektu Příprava projektu –– mobilní chladící zařízení pro mobilní chladící zařízení pro 
zemřelézemřelé



DVI týmy DVI týmy 

§§ Aktivity IZS (Integrovaný záchranný systém) v ČRAktivity IZS (Integrovaný záchranný systém) v ČR
–– Typová činnost  složek IZS při společném zásahu:Typová činnost  složek IZS při společném zásahu:
§§ Letecká nehoda ( STČ Letecká nehoda ( STČ –– 04/ IZS, 2005)04/ IZS, 2005)
§§ Mimořádných událostí s velkým počtem zraněných a obětí (STČMimořádných událostí s velkým počtem zraněných a obětí (STČ--

09/IZS, 2007)09/IZS, 2007)

–– Listy soudního lékařstvíListy soudního lékařství
§§ Krajská společná cvičení IZS (2005 Krajská společná cvičení IZS (2005 –– a dále, několik a dále, několik 

ročně, různé kraje a náplně)ročně, různé kraje a náplně)
§§ Součinnost s připravovaným DVIT (Karlovarský kraj, Součinnost s připravovaným DVIT (Karlovarský kraj, 

XI/2007, letecká nehoda XI/2007, letecká nehoda –– letiště a terén)letiště a terén)



DVI týmyDVI týmy

§§ DVI týmyDVI týmy
–– AM tým a jeho úkoly : shromažďovat data od příbuzných, AM tým a jeho úkoly : shromažďovat data od příbuzných, 

ze zdravotnické dokumentace, včetně stomatologické ze zdravotnické dokumentace, včetně stomatologické 
karty, genetický profil přímých příbuzných apod.karty, genetický profil přímých příbuzných apod.

–– PM tým a jeho úkoly : činnost na místě události, PM tým a jeho úkoly : činnost na místě události, 
spolupráce při pitvách zemřelých, shromažďování dat spolupráce při pitvách zemřelých, shromažďování dat 
potřebných k identifikaci  (nálezy potřebných k identifikaci  (nálezy –– pitevní, stomatologický pitevní, stomatologický potřebných k identifikaci  (nálezy potřebných k identifikaci  (nálezy –– pitevní, stomatologický pitevní, stomatologický 
včetně rtg zobrazení , antropologický, genetický profil atd.)včetně rtg zobrazení , antropologický, genetický profil atd.)

–– Formuláře INTERPOLU Formuláře INTERPOLU –– (AM, PM, 6 jazykových mutací)(AM, PM, 6 jazykových mutací)
§§ Nejsou v národním jazyceNejsou v národním jazyce
§§ Nevhodné pro činnost na místě událostiNevhodné pro činnost na místě události
§§ Poměrně dosti obsáhléPoměrně dosti obsáhlé

–– Databázové programy k identifikaci osob (většinou PLASS Databázové programy k identifikaci osob (většinou PLASS 
DATA)DATA)



DVI týmyDVI týmy

§§ Předběžné návrhy k vytvoření DVIT v ČRPředběžné návrhy k vytvoření DVIT v ČR
–– Metodika vedení a zpracování kriminalistické dokumentace Metodika vedení a zpracování kriminalistické dokumentace 

a AM a PM dokumentace s přihlédnutím ke směrnicím a AM a PM dokumentace s přihlédnutím ke směrnicím 
Interpolu,Interpolu,

–– Návrh vytvoření struktury DVIT (jádro týmu)Návrh vytvoření struktury DVIT (jádro týmu)–– Návrh vytvoření struktury DVIT (jádro týmu)Návrh vytvoření struktury DVIT (jádro týmu)
–– Návrhy směrem k legislativěNávrhy směrem k legislativě
–– Návrhy písemných formulářů pro prohlídku zemřelých  Návrhy písemných formulářů pro prohlídku zemřelých  

osob, částí osob a věcí na místě události + vyzkoušení v osob, částí osob a věcí na místě události + vyzkoušení v 
praxipraxi

–– Návrh software v národním jazyce pro zpracování dat z Návrh software v národním jazyce pro zpracování dat z 
pitev zemřelýchpitev zemřelých

–– Tréninkový program, zapojení do akcí IZSTréninkový program, zapojení do akcí IZS









Cvičení 2006 Cvičení 2006 

§§ železniční nehoda + výbuch tzv. špinavé železniční nehoda + výbuch tzv. špinavé 
bombybomby



Letiště 2007Letiště 2007







DVI týmy DVI týmy 

§§ Závěr:Závěr:
–– Vytvoření DVIT v ČR je nezbytně nutnéVytvoření DVIT v ČR je nezbytně nutné
–– Důležitá spolupráce se specialisty dalších zemí, kde DVI Důležitá spolupráce se specialisty dalších zemí, kde DVI 

jsou nebo se tvoříjsou nebo se tvoří
–– Využití mezinárodních zkušenostíVyužití mezinárodních zkušeností–– Využití mezinárodních zkušenostíVyužití mezinárodních zkušeností
–– Účast na cvičeních IZS, případně organizace vlastních Účast na cvičeních IZS, případně organizace vlastních 

nácviků DVIT nácviků DVIT 



Děkujeme za Vaší laskavou trpělivost a pozornost


