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Hromadné nehodyHromadné nehody

 Soudně lékařský pohled na uložení těl obětíSoudně lékařský pohled na uložení těl obětí
–– Těla zemřelých při práci IZS na místě neštěstíTěla zemřelých při práci IZS na místě neštěstí
–– Po prohlídce soudním lékařem (DVIT), dočasnéPo prohlídce soudním lékařem (DVIT), dočasné

shromaždiště obětíshromaždiště obětí
–– Uložení těl před pitvouUložení těl před pitvou
–– Uložení těl po pitvě do konečné identifikace aUložení těl po pitvě do konečné identifikace a

převzetí pohřební službou (pohřeb, repatriace)převzetí pohřební službou (pohřeb, repatriace)
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Hromadné nehodyHromadné nehody -- IZSIZS

 Těla zemřelých při práci IZS na místě neštěstí:Těla zemřelých při práci IZS na místě neštěstí:
–– Prioritou na místě je činnost IZS se záchranou životů,Prioritou na místě je činnost IZS se záchranou životů,
–– Zemřelé zanechávat na místě, pokud nebrání činnostiZemřelé zanechávat na místě, pokud nebrání činnosti

záchranářů,záchranářů,
–– Pokud nutné je přemístit,Pokud nutné je přemístit,
provést fotodokumentaci (HZS),provést fotodokumentaci (HZS),
případně označení místa a tělapřípadně označení místa a těla
značkou (číslem apod.)značkou (číslem apod.)
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–– Pokud nutné je přemístit,Pokud nutné je přemístit,
provést fotodokumentaci (HZS),provést fotodokumentaci (HZS),
případně označení místa a tělapřípadně označení místa a těla
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Plán typovéPlán typové
činnostičinnosti

IZS (STČIZS (STČ--9/IZS)9/IZS)
––----) DVI týmy) DVI týmy
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Hromadné nehodyHromadné nehody -- DVITDVIT

 Činnost DVIT, prohlídka těl zemřelých  soudnímČinnost DVIT, prohlídka těl zemřelých  soudním
lékařem (lékaři), dočasné shromaždiště obětílékařem (lékaři), dočasné shromaždiště obětí::
–– Koncepce DVIT (Koncepce DVIT (ustanovení a činnost týmůustanovení a činnost týmů –– stav kstav k

XII / 2011XII / 2011),),
–– Orientační prohlídka těl  na místě jejich nálezu,Orientační prohlídka těl  na místě jejich nálezu,

osobní věci a cennostiosobní věci a cennosti ::
dokumentace, sejmutí cennostídokumentace, sejmutí cenností
nebo ponechání na tělenebo ponechání na těle
a zapečetění vaku ,a zapečetění vaku ,

 Činnost DVIT, prohlídka těl zemřelých  soudnímČinnost DVIT, prohlídka těl zemřelých  soudním
lékařem (lékaři), dočasné shromaždiště obětílékařem (lékaři), dočasné shromaždiště obětí::
–– Koncepce DVIT (Koncepce DVIT (ustanovení a činnost týmůustanovení a činnost týmů –– stav kstav k
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Hromadné nehodyHromadné nehody –– uložení těluložení těl

 Převoz těl z místa události k pitvě, uložení tělPřevoz těl z místa události k pitvě, uložení těl
před pitvou:před pitvou:
–– Počty obětí versus prostorové možnosti ÚstavůPočty obětí versus prostorové možnosti Ústavů

soudního lékařství,soudního lékařství,
–– ÚVN zpracován „Plán  hromadného příjmuÚVN zpracován „Plán  hromadného příjmu

zemřelých“zemřelých“
–– Jinak ad hoc řešeníJinak ad hoc řešení –– krematorium, zimní stadion,krematorium, zimní stadion,

mrazící kontejnery apod.mrazící kontejnery apod.
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soudního lékařství,soudního lékařství,
–– ÚVN zpracován „Plán  hromadného příjmuÚVN zpracován „Plán  hromadného příjmu

zemřelých“zemřelých“
–– Jinak ad hoc řešeníJinak ad hoc řešení –– krematorium, zimní stadion,krematorium, zimní stadion,

mrazící kontejnery apod.mrazící kontejnery apod.



Hromadné nehodyHromadné nehody –– uložení těluložení těl

 Uložení těl po pitvě do konečné identifikace aUložení těl po pitvě do konečné identifikace a
převzetí pohřební službou (pohřeb,repatriace)převzetí pohřební službou (pohřeb,repatriace)
–– Proces identifikace může trvat řadu týdnů,Proces identifikace může trvat řadu týdnů,
–– Nedostatečné prostory v nemocnicích (ÚSL),Nedostatečné prostory v nemocnicích (ÚSL),

problém křížení s běžným provozemproblém křížení s běžným provozem
–– Řešení : kontejnerová márniceŘešení : kontejnerová márnice
 Vývoj tzv. PKM (polní kontejnerová márnice) v ArmáděVývoj tzv. PKM (polní kontejnerová márnice) v Armádě
 20092009--20112011
 Možnost využití i v civilním krizovém řízeníMožnost využití i v civilním krizovém řízení
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PKMPKM

 Polní kontejnerová márnice na bázi ISOPolní kontejnerová márnice na bázi ISO –– 1 C1 C
 Transport všemi dopravními prostředkyTransport všemi dopravními prostředky
 Uvedení do chodu v režimu chlazení za 2 hodiny, mrazení 6Uvedení do chodu v režimu chlazení za 2 hodiny, mrazení 6

hodin. Zdrojhodin. Zdroj –– el.energie, záložní spalovací motor,el.energie, záložní spalovací motor,
 2 komory s nezávislým nastavením teplotního režimu,2 komory s nezávislým nastavením teplotního režimu,

možnost „stavebnicového“uspořádání,možnost „stavebnicového“uspořádání,
 Lehátky a vozíky pro manipulaci s těly odpovídají běžnýmLehátky a vozíky pro manipulaci s těly odpovídají běžným

chladícím zařízením na PAT a ÚSL.chladícím zařízením na PAT a ÚSL.
 Vývoj a možný výrobce VOP 026 Nový Jičín (kontakt uVývoj a možný výrobce VOP 026 Nový Jičín (kontakt u

autora)autora)
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Děkujeme za Vaší laskavou pozornost


