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Anotace 

TEŠNAROVÁ, V.: Plán opatření při hromadném úmrtí osob. Ostrava: Katedra ochrany 

obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 

2012. Diplomová práce, vedoucí Ing. Jiří Šindler. 

 

Diplomová práce pojednává o současném postupu při mimořádných událostech s výskytem 

značného počtu usmrcených osob. Popisuje způsoby vyhledávání zemřelých osob a jejich 

identifikaci, způsob zacházení s tělesnými pozůstatky čí ostatky zemřelých osob. Dále 

zahrnuje stanovení způsobu postupu pohřbení a detailní popis samotného pohřebení. (uloţení 

nebo zpopelnění lidských pozůstatků). Následuje posouzení získaných poznatků a návrh 

souboru opatření, pro reakci při mimořádných událostech a krizových situacích, s výskytem 

hromadného úmrtí osob. 
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This thesis deals with the current practice of emergency with the occurrence of a significant 

number of fatalities. Describes ways to search for deceased persons and their identification, 

how to deal with the physical remains of deceased persons whose remains. Furthemore, the 

method includes establishing procedure and a detailed description of the burial itself  (save or 

cremation of human remains). There follows an assessment of lessons learned and design a set 

of measures to respond to emergencies and crisis situations, with the occurrence of mass 

death. 
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1 Úvod 

Doposud předpisy v České republice pouze o hromadném úmrtí jen hovořily. Nikde nebyl 

stanoven počet osob, při kterém by se jednalo o hromadné úmrtí. Dne 1. dubna 2012 nabyl 

účinnosti nový zákon o zdravotních sluţbách, ve kterém je definována mimořádná událost 

s hromadným úmrtím jako událost, při níţ zemře zpravidla více než 10 osob.  

 

Účelem práce je provést analýzu na současný postup při mimořádných událostech s výskytem 

značného počtu usmrcených osob. Analýza bude zaměřena na způsob vyhledávání zemřelých 

osob a jejich identifikaci, způsob zacházení s tělesnými pozůstatky čí ostatky zemřelých osob 

a na stanovení postupu pohřbení. Neţ se stanoví samotný postup pohřbení je potřeba uvést 

procesy pro ukládání či zpopelňování lidských pozůstatků. 

Cílem práce je navrhnout, soubor opatření pro reakci při mimořádných událostech a krizových 

situacích s výskytem velkého počtu zemřelých. K dosaţení cíle bude pouţita případová studie 

zaměřena na Statutární město Ostrava. S pohledem na počet obyvatel ţijících v tomto městě 

se nabízí „zdánlivě prostá“ otázka: „Co dělat v případě mimořádné události s hromadným 

úmrtím osob?“ K dosaţení odpovědi na tuto otázku bude potřeba vyřešit:  

 problémy spojené s odstraňováním následků škod mimořádných události 

s hromadným úmrtím osob,  

 přehledy provozovatelů pohřebních sluţeb a krematorii,  

 kapacity chladicích zařízení, kde mohou být lidské pozůstatky skladovány,  

 souhrn aktuálních hrobových a urnových míst v jednotlivých městských obvodech 

statutárního města Ostravy. 

Odpovědi budou postupně zmíněny a rozebrány v následujících úsecích práce. Následné 

vyhodnocení analýzy přispěje k posouzení získaných poznatků a k návrhům na zlepšení dané 

situace. 
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2 Rešerše 

KRAMNÝ, Jan. Činnosti prováděné v rámci IZS při MÚ s hromadným úmrtím osob. Ostrava, 

2008. 54 s. Bakalářská práce. VŠB TU OSTRAVA 

Bakalářská práce srovnává Českou republiku se zahraničím při postupech činností s výskytem 

velkého počtu usmrcených osob. Práce obsahuje základní pojmy k této problematice, popis 

postupů při úmrtí jednotlivce, popis hromadného úmrtí ve světě (Francie, Německo, 

Slovinsko, USA), pohřebnictví v České republice, analýzu současného stavu připravenosti 

v rámci České republiky a návrh moţných opatření vedoucích ke zlepšení současného stavu. 

Součástí této práce je i případová studie na hurikán Katrina a vlnu tsunami v Jihovýchodní 

Asii včetně popisu postupů odstraňování následků škod při těchto mimořádných událostech. 

Na základě případové studie je v práci zhodnocen přístup k problému hromadného úmrtí 

ve světě. Jako největší problém při odstraňování následků škod se ukázal proces identifikace a 

uloţení těl. 

 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 

Zákon stanovuje podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a ostatky, práva a povinnosti 

související s provozováním pohřební sluţby, krematorií a pohřebišť. 

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtích a 

pohřebnictví. 

Vyhláška v úvodu obsahuje obecné postupy při úmrtí ve zdravotnickém zařízení i mimo něj. 

Dále popisuje z jakých příčin a důvodů se musí provádět pitvy mrtvých, jak a kdo pitvy 

provádí. Tato vyhláška byla dne 1. dubna 2012 zrušena a nahrazena zákonem č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních sluţbách.  

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytnutí (zákon 

o zdravotních sluţbách) 

Zákon upravuje zdravotní sluţby a podmínky jejich poskytování. S touto záleţitostí je spojen 

i výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče. Mimo jiné zákon upravuje práva a 

povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních sluţeb a zdravotnických pracovníků 

při poskytování zdravotních sluţeb.  

 

Pro účely diplomové práce byla vyuţita především sedmá část tohoto zákona, ve které jsou 

vedeny úkony na těle zemřelého, postup při úmrtí, postup při mimořádné události 
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s hromadným úmrtím – v této části je i definována mimořádná událost s hromadným úmrtím 

jako událost, při níţ zemře zpravidla více než 10 osob. Doposud předpisy pouze o hromadném 

úmrtí jen hovořily, ale nikde nebyl stanoven počet osob, při kterém se jedná o hromadné 

úmrtí. Ze zákona zcela jasně nevyplývá, zda by bylo nutné v případech hromadného úmrtí 

provádět pitvy. V těchto situacích je prozatím ponechána volnost v rozhodování lékařům 

na místě mimořádné události. Samozřejmě by bylo potřeba přihlédnout na druh mimořádné 

události. 
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3 Zařazení plánu opatření při hromadném úmrtí osob 

Tato kapitola pojednává o plánu opatření při hromadném úmrtí osob v systému krizového a 

havarijního plánování. 

3.1 Krizové plánování 

Cílem krizového plánování je zajištění připravenosti daného území a zabezpečení organizace 

na řešení krizové situace. Výstupem krizového plánování je krizový plán.  

 

Druhy krizových plánů: 

 Krizový plán kraje, 

 Krizový plán obce s rozšířenou působností, 

 Plán ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, ČNB nebo jiného státního 

orgánu, jemuţ krizový zákon ukládá povinnost zpracovat krizový plán. 

 

Krizový plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor (HZS) kraje s Krajským úřadem 

kraje a s dalšími subjekty
1
 krizového plánování na základě zákona č. 240/2000 Sb., 

„o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).“ [1] Obsah a rozsah plánu je 

určen nařízením vlády č. 462/2000 Sb. Krizový plán kraje představuje komplexní plánovací 

dokument, kterým orgány krizového řízení plánují opatření a postupy pro případ řešení 

krizové situace, která dosáhne takové úrovně, ţe je k jejímu řešení nezbytné pouţít 

mimořádná opatření, tedy vyhlásit příslušný krizový stav. 

 

Struktura krizové plánu kraje:   

 Základní část – obsahuje charakteristiku organizace krizového řízení, výčet a 

hodnocení moţných rizik a analýzy ohroţení, přehledy právnických a podnikajících 

fyzických osob a nově také výčet prvků kritické infrastruktury a evropské kritické 

infrastruktury. 

                                                 

 

 

 

 

 

 
1
 Za subjekt krizového plánování se povaţuje subjekt, který zpracovává nebo odborně garantuje určitou část 

Krizového plánu kraje. 
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 Operativní část – obsahuje přehled krizových opatření + způsob jejich provedení, plán 

nezbytných dodávek, způsob plnění regulačních opatření, přehled spojení, 

rozpracování typových plánů, přehled plánů zpracovaných dle zvláštních právních 

předpisů: havarijní plán kraje, vnější havarijní plán, havarijní karty hasičského 

záchranného sboru, povodňový plán kraje. 

 Pomocná část -  obsahuje mapy s důleţitými údaji pro krizové řízení a další zásady a 

podklady doplňující krizový plán. [2] 

3.2 Havarijní plánování 

Z předchozí kapitoly je patrné, ţe havarijní plánování je součástí krizového plánování. 

Havarijním plánováním se rozumí soubor metod, postupů a opatření, které věcně příslušné 

orgány uţívají při přípravě na provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném 

území. Výstupem havarijního plánování je havarijní plán.  

 

Druhy havarijních plánů: 

 Havarijní plán kraje 

 Vnější havarijní plán – plán pro území v tzv.  zóně havarijního plánování stanovené 

kolem objektu, který skladuje nebezpečné chemické látky nebo zdroje s významným 

ionizujícím zářením. 

 Vnitřní havarijní plány – zpracovávají právnické osoby pro území svého podniku, 

který skladuje nebezpečné chemické látky nebo zdroje s významným ionizujícím 

zářením.  

 

Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje na základě zákona č. 239/2000 Sb., 

„o integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“) a o změně některých zákonů.“[11] 

Obsah a rozsah plánu je stanoven vyhláškou č. 328/2001 Sb., „o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS“. Na zpracování dílčích části havarijního plánu se podílejí další organizace 

na základě usnesení Bezpečnostní rady kraje. Havarijní plán kraje je dokument představující 

shrnutí opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení 

přímého působení ohroţení vzniklých mimořádnou událostí (dále jen „MU“) a k odstranění 

následků způsobených touto MU. Hlavním úkolem havarijního plánu je určení rizik, která 

ohroţují dané území a cílem je teoretická příprava k zajištění připravenosti tohoto území 

na řešení mimořádných událostí. 
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Struktura havarijního plánu kraje: 

 Informační část – v této části je uvedená charakteristika kraje a analýza vzniku 

mimořádných událostí. 

 Operativní část – obsahuje potřebné síly a prostředky pro záchranné a likvidační 

práce. 

 Plány konkrétních činností – zjednodušují strukturu havarijního plánu, protoţe se vţdy 

zaměřují pouze na jednu činnost.  

 

Plány konkrétních činností: 

 Plán vyrozumění, 

 Traumatologický plán, 

 Plán varování obyvatelstva, 

 Plán ukrytí obyvatelstva, 

 Plán individuální ochrany obyvatelstva, 

 Plán evakuace obyvatelstva, 

 Plán nouzového přeţití obyvatelstva, 

 Plán monitorování, 

 Pohotovostní plán veterinárních opatření, 

 Plán veřejného pořádku a bezpečnosti 

 Plán ochrany kulturních památek 

 Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, 

 Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události. [2]   

 

Moravskoslezský kraj si do seznamu plánů konkrétních činností přidal navíc: 

 Plán hygienických a protiepidemických opatření, 

 Plán opatření při hromadném úmrtí osob, 

 Plán psychologické a duchovní pomoci, 

 Metanový plán, 

 Plán zásahu sloţek IZS při havárii s únikem nebezpečné látky ze stacionárního 

zařízení, 

 Plán dobrovolné pomoci.  

Plán při hromadném úmrtí osob byl schválen a přidán do havarijního plánu kraje na 4. řádném 

zasedání Bezpečností rady Moravskoslezské kraje dne 8. prosince 2005.  
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4 Aktuální podoba plánu opatření při hromadného úmrtí osob 

V současné době je oblast hromadného úmrtí osob při vzniku MU řešena dle zákona 

č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví [3] a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a 

podmínkách jejich poskytnutí - zákon o zdravotních sluţbách [19] (tento zákon zrušil v roce 

2011 platnost vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtích 

a pohřebnictví [4]). Plán opatření při hromadném úmrtí osob nemá danou pevnou strukturu. 

Členění plánu obsahuje „pouze“ vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení 

zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.  

  

Členění plánu:  

 způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace, 

 způsob zacházení s tělesnými pozůstatky a ostatky zemřelých osob, 

 stanovení způsobu pohřbení. [5] 

 

4.1 Způsob vyhledání zemřelých osob a jejich identifikace 

Vyhledání zemřelých osob provádí HZS ČR a JPO, Policie ČR. Vypátrání zemřelých osob se 

provádí lokalizací jejich polohy bytu a detekcí (kynology, termovizí, sítí mobilních telefonů). 

Policejní uzávěra garantuje pohyb jen osob povolaných (k vyproštění a k identifikaci osob) 

v okolí místa lokalizace.  

U mimořádné události, kde je velký počet osob zraněných a obětí, je nutné stanovit priority 

v poskytování neodkladné péče. Počet zraněných je ale natolik veliký, ţe podmínky 

neumoţňují zajistit okamţitou péči všem osobám současně. Následuje tedy třídění dle újmy 

na zdraví a míry ohroţení ţivota. Třídění realizují specialisté (týmy sloţek IZS za úzké 

spolupráce s lékaři (patology)). Zemřelí,  označeni jako oběti mimořádné události,  se   

důsledně identifikují.   

Identifikace se provádí v týmu (zapisovatel + osoby, které umisťují identifikační štítky 

na různé části těla). Identifikuje se tedy nejen tělo, ale i nalezené části těla. Mezi identifikační 

zdroje patří průkazy totoţnosti (základní zdroj) a svědecké určení identity (doplňkový zdroj). 

Při identifikaci je kladen důraz na policejní asistenci z důvodu moţného kriminálního 

pozadí. [6]  
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4.2 Způsob zacházení s tělesnými pozůstatky a ostatky zemřelých 

osob  

V názvu této kapitoly se objevují pojmy: lidské pozůstatky a ostatky. Tyto pojmy jsou 

vymezené [3] takto: 

 lidské pozůstatky – mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, 

 lidské ostatky – lidské pozůstatky po pohřbení.  

Při nalezení mrtvého lidského těla v prostředí a okolí MU je povinností kaţdého nálezce 

bezodkladně oznámit nález zdravotnické záchranné sluţbě, Policii ČR nebo na jednotné 

evropské číslo tísňového volání 112. Prohlídka jednotlivých těl zemřelých nebo části těl 

provádí povolaný lékař. Jedná se o všeobecné praktické lékaře (na daném území mají registr 

svých pacientů, coţ můţe usnadnit identifikaci). Účelem této prohlídky je zjistit úmrtí a jeho 

příčiny.  

Lékař při prohlídce těla zemřelého vyplní příslušné části „Listu o prohlídce mrtvého“ viz. 

Příloha č. 1 a zajistí předání jednotlivých částí listu subjektům stanoveným prováděcím 

právním předpisem (Matrika, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 

Český statistický úřad a provozovatelé pohřebních sluţeb). V situaci kdy lékař nenajde 

důvody k provedení pitvy, provede o tomto faktu záznam do Listu o prohlídce mrtvého. 

V opačném případě shledání okolností, při nichţ je nutné provést pitvu, je prohlíţející lékař 

také povinen provést záznam o této skutečnosti do jiţ zmíněného listu o prohlídce mrtvého. 

Následně nařídí lékař bezodkladný převoz zemřelého k pitvě. Náklady vynaloţené 

na přepravu mrtvého do zdravotnického zařízení + pitvu hradí zdravotní pojišťovna, u které 

byl zemřelý pojištěn [7]. V případě podezření na trestný čin hradí převoz těla zemřelého i 

veškeré další náklady spojené s pitvou orgán činný v trestním řízení, který pitvu nařídil. Má-li 

lékař provádějící prohlídku na místě mimořádné události podezření, ţe příčinou úmrtí je 

nebezpečná infekční nemoc, oznámí tuto informaci orgánu ochrany veřejného zdraví. Orgán 

ochrany veřejného zdraví si sám stanoví podmínky pro přepravu zemřelého, provedení pitvy a 

pro pohřbení. Do doby stanovení těchto podmínek nesmí být tělo pohřební sluţbě vydáno. 

Pokud má lékař podezření na kontaminaci zemřelého radioaktivní látkou, oznámí tuto 

skutečnost Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Opět do doby stanovení podmínek 

(přeprava, pitva, pohřbení), které je povinen Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydat, nesmí 

být tělo pohřební sluţbě vydáno. 
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Pitvy jsou:  

 patologicko-anatomické, 

 zdravotní, 

 soudní, 

 anatomické. [19] 

Patologicko-anatomické pitvy se provádějí v oboru patologické anatomie za účelem zjištění 

základních nemocí, komplikací zjištěných nemocí a k ověřování diagnózy u osob zemřelých 

ve zdravotnickém zařízení. Pokud lékař při prohlídce těla na místě mimořádné události (mimo 

zdravotnické zařízení) neurčí jednoznačnou příčinu smrti, provádí se za tímto účelem v oboru 

soudního lékařství zjištění příčin smrti a objasnění závaţných okolností úmrtí osob zdravotní 

pitva. Je-li nařízena současně patologicko-anatomická a zdravotní pitva, provede se pitva 

zdravotní. V oboru soudního lékařství se také provádí soudní pitvy při podezření, ţe úmrtí 

bylo způsobeno trestným činem. Za zmínku stojí i poslední prováděné anatomické pitvy, které 

se pouţívají k účelům výuky, vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví. Tyto pitvy mohou 

provádět „pouze“ univerzitní vysoké školy s akreditovaným studijním bakalářským nebo 

magisterským programem. V tomto případě si náklady na přepravu, pitvu a uloţení těl hradí 

škola. 

Obecně se pitva smí provést až po dvou hodinách potom, kdy prohlíţející lékař konstatuje 

úmrtí. Lékař po dokončení pitvy musí sepsat pitevní protokol, vyplnit příslušné částí Listu 

o prohlídce zemřelého a předat ho příslušnému úřadu pověřenému vedením matriky. Pokud 

v průběhu pitvy narazí lékař na podezření, ţe smrt byla způsobena násilnou smrtí, je povinen 

pitvu přerušit a počkat na vyjádření orgánu činného v trestním řízení. Orgán rozhodne, jakým 

způsobem bude v pitvě pokračováno. 

Lidské pozůstatky mohou přepravovat vozidla pohřebních sluţeb. Vozidla musí být k tomuto 

účelu schválena dle zvláštního právního předpisu [8] nebo ve vozidlech se skříňovou 

nástavbou. Tento typ můţe být ve dvou provedeních: pevné nástavby nebo nedělené skříně. 

V těchto prostorech mohou být lidské pozůstatky převáţeny pouze v transportních vacích 

nebo rakvích. Pro zajišťování přepravy lidských pozůstatků, musí mít provozovatelé 

pohřebních sluţeb minimálně dvě vozidla a čtyři transportní rakve nebo vaky. Dále musí mít 

provozovatelé k dispozici chladící zařízení (kapacita minimálně 3 místa) k ukládání lidských 

pozůstatků do doby pohřbení. K provedení pitvy jako součást zdravotnické péče můţe 
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převáţet lidské pozůstatky také zdravotnické zařízení. Provozovatelé pohřebních sluţeb jsou 

oprávnění převzít lidské pozůstatky k pohřbení teprve tehdy, je-li úmrtí prokázáno úmrtním 

listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, listem o prohlídce mrtvého nebo 

zprávou oprávněného orgánu cizího státu. Všichni provozovatelé musí mít na paměti, ţe 

s lidskými pozůstatky a ostatky má být vţdy zacházeno důstojně a tak, aby nebylo ohroţeno 

veřejné zdraví nebo narušen veřejný pořádek.  

4.3 Stanovení způsobu pohřbení 

Obec dle [3] má moţnost řešit tísňové stavy kapacit pro uchování lidských pozůstatků pomocí 

poţadavků na dočasné úloţné prostory (prozatímní márnice). Pojmem tísňové stavy je 

myšlena vysoká četnost ztrát lidských ţivotů. Obec tedy můţe upravit závaznou vyhláškou 

způsob a podmínky převozu a uloţení lidských ostatků. V případě závaţné havárie se řeší 

dočasné uloţení lidských pozůstatků: 

 standardní uložení – v chladírnách pro zemřelé u provozovatelů pohřebních sluţeb, 

krematorií, na patologických odděleních ve zdravotnických zařízeních a 

na specializovaných pracovištích, 

 nestandardní uložení – ostatních zařízení s ohledem na etický kodex. [6] 

 

Prozatímní márnice jsou upravované k uloţení zemřelých v neobvyklých podmínkách. 

Za prozatímní márnice se povaţují například chladírny nebo jiné místnosti s trvale nízkou 

teplotou, kryté venkovní prostory. Uvedená místa musí být schválena orgánem hygienické 

sluţby. [9] 

 

Při teplotách 0 aţ +2°C se uchovávají lidské pozůstatky v chladicích zařízeních 

před pohřebením. Samotné pohřbení můţe být provedeno aţ po 48 hodinách, nejdéle však 

do 96 hodin od zjištění úmrtí. Pokud doba od zjištění úmrtí přesáhne více jak jeden týden, 

musí být tělo v chladícím zařízení uloţeno s niţší teplotou neţ -10°C.  

Lidské pozůstatky osob, u nichţ nebyla zjištěna totoţnost, mohou být pohřbeny „pouze“ 

uloţením do hrobu. Nesjedná-li pohřbení do jednoho týdne ţádná fyzická ani právnická 

osoba, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímţ území k úmrtí došlo. [3] 
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4.4 Shrnutí kapitoly 

V názvu diplomové práce se objevuje pojem hromadné úmrtí. Doposud předpisy v České 

republice pouze o hromadném úmrtí jen hovořily. Nikde nebyl stanoven počet osob, 

při kterém by se jednalo o hromadné úmrtí. Zákon o zdravotních sluţbách definuje 

mimořádnou událost s hromadným úmrtím jako událost, při níţ zemře zpravidla více než 

10 osob.  

 

V případě mimořádné události s hromadným úmrtím osob probíhá: vyhledávání zemřelých 

osob (pomocí HZS ČR a JPO, Policie ČR), třídění (týmy sloţek IZS za úzké spolupráce 

s lékaři), identifikace (zapisovatel + osoby, které umisťují identifikační štítky na různé části 

těla). Prohlídku jednotlivých těl zemřelých nebo části těl provádí přímo na místě povolaný 

lékař. Účelem prohlídky je zjistit úmrtí, jeho příčiny, popřípadě nařídit pitvu.  

 

Před pohřbením se lidské pozůstatky uchovávají v chladicích zařízeních při teplotách 0 aţ 

+2°C. Samotné pohřbení můţe být provedeno aţ po 48 hodinách od zjištění úmrtí. Pokud 

doba od zjištění úmrtí přesáhne více jak jeden týden, musí být tělo v chladícím zařízení 

uloţeno s niţší teplotou neţ -10°C. Po těchto úkonech následuje pohřební (rozebráno 

v následující kapitole). 
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5 Pohřbení 

Dle zásad piety pro veřejné pohřebiště se očekává uloţení lidských pozůstatků do země nebo 

jejich zpopelnění. Z hlediska výběru pohřebiště je zcela respektována vůle rodinných 

příslušníků obětí. 

 

Moţnosti pohřbení:   

 uloţení lidských pozůstatků do hrobu na veřejném pohřebišti, 

 zpopelnění lidských pozůstatků v krematoriu. 

5.1 Uložení lidských pozůstatků do hrobů na veřejném pohřebišti 

První moţností pohřbení je uloţení lidských pozůstatků do hrobu na veřejném pohřebišti. 

Veřejným pohřebištěm se rozumí prostor, který je určen k pohřbení lidských pozůstatků a 

uloţení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky, úloţiště 

jednotlivých uren nebo rozptylové louky, popřípadě jejich kombinací. [3] Veřejná pohřebiště 

se zřizují na návrh obce. Pokud nemůţe obec zajistit veřejné pohřebiště ve svém územním 

obvodu, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci.  

Kaţdé veřejné pohřebiště má svůj řád. Tento řád upravuje provoz pohřebišť a zaměřuje se 

zejména na hygienicky nezávadné pohřbívání lidských pozůstatků a ukládání lidských 

ostatků. Dále se také orientuje na péči o místo s uloţenými ostatky.  

Provozovatelé veřejných pohřebišť poskytují následující sluţby (sluţby jsou prováděny 

dodavatelským způsobem): 

 výkopové práce související s pohřbíváním, 

 pohřbívání, 

 ukládání uren do společenských hrobů a vsyp lidských pozůstatků, 

 pronájem hrobových míst,  

 vedení evidencí o hrobových místech a o uloţení lidských ostatků,  

 údrţba pohřebiště včetně komunikací, 

 údrţba zeleně v areálu pohřebiště, 

 správu a údrţbu objektů na pohřebišti (oplocení, obřadní síně, atd.), 

 zajišťování likvidace odpadu, 

 informační sluţby.  
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Hrobové místo je určené místo na pohřebišti pro zakládání hrobu či hrobky nebo vymezené 

místo v úloţišti jednotlivých uren. 

Hrob, do kterého jsou ukládány lidské pozůstatky, musí splňovat určitá pravidla a podmínky:        

 hloubka hrobu u dospělých a dětí (od 10 let) = minimálně 1,5 m, 

 hloubka hrobu u dětí (do 10 let) = minimálně 1,2 m, 

 boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby = minimálně 0,3 m, 

 dno hrobu musí leţet = minimálně 0.5 m nad hladinou spodní vody, 

 rakev s lidskými pozůstatky musí být po uloţení do hrobu zasypána zkypřenou 

zeminou = minimálně ve výšce 1,2 m. [3] 

Rakve určené k pohřbení nesmí v ţádném případě obsahovat díly z PVC a dalších 

nerozloţitelných materiálu. Důvodem je, ţe rakve musí zetlít ve stanovené tlecí době spolu 

s lidskými ostatky. Tlecí dobou je myšlena doba potřebná k tomu, aby uplynuly fáze rozkladu 

lidských organismů a kostry. Tato doba je stanovena dle hydrogeologického posudku, který 

schvaluje krajský hygienik. Otázka zní: „Mohou být do stejného hrobu ukládána další těla 

před uplynutím tlecí doby?“ Ano mohou, ale podmínkou je uloţení následujících lidských 

pozůstatků minimálně 1 m (vrstva ulehlé zeminy) nad úroveň posledně pohřbených lidských 

ostatků.  

Příkladem veřejného pohřebiště v Moravskoslezském kraji je Ústřední hřbitov Slezská 

Ostrava. [10] Provozovatelem tohoto pohřebiště je statutární město Ostrava (dále jen 

„provozovatel“). Správcem areálu je odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů 

městského obvodu Slezská Ostrava (tato povinnost vyplývá ze statutu města Ostravy (OZV 

č.11/2000) – článek 15). Zjednodušeně řečeno statutární město Ostrava svěřuje městským 

obvodům uzavírání smluv o pronájmech hrobových míst. Městské obvody v samostatné 

působnosti zajišťují provozování veřejných pohřebišť. [13] 

Ústřední hřbitov Slezská Ostrava o rozloze cca 27 ha je svou rozlohou a počtem hrobových 

míst nejrozsáhlejším hřbitovem v Moravskoslezském kraji. Pohřbívací kapacita tohoto místa 

je aţ 70 000 míst. V současné době je pronajato cca 15 000 hrobových míst. Z toho 7 000 

míst tvoří pronájem k pohřbívání do země a 8 000 míst je pronajato k ukládání uren. Ročně se 

provádí cca 100 pohřbů do země a cca 250 vsypů (urny). Na rozptylové loučce bylo 

v minulosti provedeno 18 000 rozptylů. Dnes uţ se zde rozptyly na základě zákazu hygienika 

nesmí provádět.  
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Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů městského obvodu Slezská Ostrava 

dále spravuje 5 menších hřbitovů a to v Kunčičkách, Muglinově, Koblově a dva hřbitovy 

v Heřmanicích. Celková kapacita těchto všech pěti menších hřbitovů je okolo 6 000 míst. 

V současnosti je na uvedených hřbitovech pronajato cca 3 500 míst.  

5.2 Zpopelnění lidských pozůstatků v krematoriu 

Druhou moţností pohřbení je krematorium, které zahrnuje zpopelňování lidských pozůstatků, 

úpravu popele a jeho ukládání do uren. Lze ho zřídit na základě územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Mezi další dotčené orgány patří orgán ochrany ovzduší a krajská 

hygienická stanice. Kolem krematoria se zřizuje ochranné pásmo v šíři minimálně 100 m. 

V tomto pásmu omezuje stavební úřad výstavbu staveb, které by mohly ohrozit nebo naopak 

byly ohroţeny provozem krematoria.  

Pro získání podrobnějších informací byla provedena návštěva krematoria v Ostravě, které je 

největším krematoriem v Moravskoslezském kraji a tvoří součást areálu Ústředního hřbitova 

ve Slezské Ostravě. Provozovatelem krematoria je statutární město Ostrava. Areál krematoria 

je znázorněn na obrázku 1. 

 
Obrázek 1 Areál krematoria Ostrava 

 

Budova A - Technická budova   Budova C - Obřadní síň 

Budova B - Čekárna pro nejbliţší rodinu   Budova E - Čekárna pro smuteční hosty 

Budova D - Vyřízení smutečních obřadů a výdej uren 
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Následující text obsahuje popis celkového průběhu po úmrtí člověka. Je to věc, o které se 

všeobecně málo mluví. Vše začíná přívozem pohřební sluţby lidských pozůstatků v rakvi 

do krematoria. V krematoriu se uţ tyto pozůstatky nijak neupravují, pouze zpopelňují. Rakev 

se z auta umístí na pohyblivý vozík a odveze do chladícího zařízení (rakev je i v chladícím 

zařízení umístěna na vozíku). Kapacita chladících zařízení v krematoriu Ostrava je 

za normálních podmínek 40 míst. V případě mimořádné situace je moţno poskládat dvě rakve 

na sebe (s ohledem na typ rakví – nejsou všechny k tomuto účelu přizpůsobené). Dalo by se 

tedy hovořit aţ o cca 80 místech. Pokud doba od zjištění úmrtí přesáhne více jak jeden týden, 

umisťují se tyto lidské pozůstatky dovezené pohřební sluţbou do mrazících boxů s niţší 

teplotou neţ -10°C. Kapacita boxu v krematoriu Ostrava činí 10 míst (maximálně 15 míst).  

Z chladícího zařízení je rakev převezena na vozíku ke kremační peci. Krematorium Ostrava je 

vlastníkem jiţ 3 kremačních pecí firmy TABO-CS. Pomocí hydraulického zařízení 

(zaváţecího zařízení) je rakev vyzdviţena ke kremační peci viz. obrázek 2. Kremační pec 

obsahuje dva hořáky průmyslové typu (hlavní hořák + hořák na dopalování), topný systém 

tvoří zemní plyn s minimálním tlakem 2,5 kPa a maximálním tlakem 7,5 kPa. Celkový výkon 

hořáku činí 640 kW. [14] 

 

 
Obrázek 2 Umístění rakve před kremační pecí 

 

Proces kremace je řízen počítačem, který ovládá zaměstnanec krematoria. Pracovník provádí 

kontrolní činnost, vše ostatní řídí počítač. Po vyzdviţení a zasunutí rakve do kremační pece 

následuje samotná kremace. Teplota v průběhu kremace se pohybuje mezi osmi sty aţ tisíci 
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stupni Celsia. Celý proces spalování trvá průměrně 70 min. Uvedená hodnota, je opravdu 

průměrná, záleţí na mnoha okolnostech (hmotnost, výška, stáří těla, atd.). 

Spalovací proces má tři části. V první části dojde k odhoření rakve a měkkých části těla (trvá 

cca 10 minut). V druhé části prohoří kosterní ostatky. Třetí část zahrnuje vyjmutí popele a 

zbylých ostatků z kremační pece + jejich úpravu.  

Pracovník průběţně kontroluje proces kremace pomocí „okénka“, které je umístěno vzadu 

na dvířkách pece. Dvířka se po ukončení kremace otevřou a zbylé ostatky s popelem se 

shrábnou hrablem do připravené kovové nádoby tzv. „popelníku“ viz. obrázek 3. 

 
Obrázek 3 Dvířka s okénkem do kremační pece 

Popelník se zbylými ostatky a popelem se vloţí do „kremulátoru“ viz. obrázek 4. S popelem 

se tedy při přemisťování z pece do kremulátoru nemanipuluje, protoţe popelník slouţí 

současně jako mlecí nádoba kremulátoru. Kremulátor je umístěn mimo kremační pec. 

Neovlivňuje tedy nijak provoz pece. Kremulátor pomocí tří kovových koulí rozmělní popel 

v mlecí nádobě a oddělí samotný popel od zbytku nečistot (kovové zbytky rakve, 

endoprotézy, náhraţky kloubů a kostí z chirurgické oceli). Pracuje nehlučně a bezprašně. 

Jemně rozmělněný popel přemístí kremulátor do připravené urny bez dotyku lidské ruky. 

Urna se důkladně uzavře a označí štítkem obsahující: evidenční číslo, jméno a příjmení 

zemřelého, místo a datum narození, úmrtí a zpopelnění.  
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Obrázek 4 Kremulátor 

Aby nedocházelo k záměně těl, musí vést krematorium důkladnou evidenci. Krematorium 

Ostrava vede dvě knihy a elektronickou evidenci. Při příjmu převezme pracovník krematoria 

lidské pozůstatky v rakvi od pohřební sluţby, na základě listu o prohlídce zemřelého 

vystaveného prohlíţejícím lékařem. Rakev musí být označena štítkem se jménem a příjmením 

zemřelého a typovým označením rakve. Pracovník krematoria zaeviduje příjem do knihy 

příjmu a ověří, zda údaje na štítku rakve souhlasí s údaji v listu o prohlídce zemřelého. Zápis 

do knihy příjmu zahrnuje: identifikaci pohřební sluţby, datum a čas přijetí lidských 

pozůstatků, jméno a příjmení zesnulého, den, měsíc a rok narození, má-li být proveden obřad, 

tak i datum obřadu, označení typu dodané rakve, podpisy předávajícího subjektu a přijímacího 

zaměstnance krematoria.  

Druhou knihou evidence je „kniha zpopelňování“, která se nachází přímo u kremační pece. 

Zaměstnanec krematoria přiřazuje evidenční čísla zpopelnění v postupném pořadí (od počátku 

zahájení provozu krematoria). Kniha zpopelňování obsahuje: evidenční číslo zpopelnění, 

jméno a příjmení zesnulého, datum, měsíc a rok narození, poslední trvalé bydliště, datum, 

měsíc a rok zpopelnění, dále komu byla urna vydána a jak s ní bylo naloţeno. Pokud si 

do jednoho roku ode dne zpopelnění nikdo urnu nevyzvedne, smísí krematorium všechny tyto 

lidské ostatky do jednoho společného hrobu na pohřebišti. List o prohlídce zemřelého je 

uloţen do elektronické podoby. Slouţí jako zdroj informací pro vedení evidence a je veden 

dle evidenčního čísla zpopelnění.  
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5.3 Shrnutí kapitoly 

Lidské pozůstatky mohou být pohřbeny tradičním uloţením do země nebo moderním 

způsobem pohřbení – kremace (zpopelnění lidských pozůstatků). Pohřby do hrobu probíhají 

vţdy s obřadem. U kremace je moţné volit mezi pohřbem s obřadem, bez obřadu nebo 

rozloučení s urnou. Urny se ukládají na vymezené hrobové místo (urnový hrob) popřípadě se 

provádí rozptyl na rozptylové loučce. Rozptyly jsou na některých místech České republiky jiţ 

zakázány hygieniky, i proto se rozšiřuje výstava nadzemních staveb určených pro ukládání 

uren tzv. Kolumbária.  

 

Samotný proces kremace je řízen počítačem, který ovládá zaměstnanec krematoria. Teplota 

v průběhu kremace se pohybuje mezi osmi sty aţ tisíci stupni Celsia. Celý proces spalování 

trvá průměrně 70 min. Uvedený údaj, je průměrný, záleţí na mnoha okolnostech (hmotnost, 

výška, stáří těla, atd.). Spalovací proces má tři části. V první části dojde k odhoření rakve a 

měkkých části těla (trvá cca 10 minut). V druhé části prohoří kosterní ostatky. Třetí část 

zahrnuje vyjmutí popele a zbylých ostatků z kremační pece + jejich úpravu.  

Za běţného provozu se pouţívá v krematoriu Ostrava jedna kremační pec od pondělí 

do soboty při jednosměnném osmihodinovém provozu. Za rok 2011 bylo celkem zpopelněno 

9 981 lidských pozůstatků. V případě mimořádné situace by se vyuţily všechny tři kremační 

pece v nepřetrţitém provozu (pece byly na nepřetrţitý provoz odzkoušeny). Otázkou je co si 

pod pojmem „dlouhodobý nepřetrţitý provoz“ lze představit. Všechny 3 kremační pece 

zvládne obsluhovat jeden zaměstnanec (musí si ale kremace časově odstupňovat). 
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6 Posouzení a praktikování získaných poznatků 

V případě hromadného úmrtí osob je uţ nyní patrné, ţe nebude v lidských silách dodrţovat 

všechna pravidla, zásady a podmínky, o kterých se v předchozích kapitolách píše. Je potřeba 

najít střední cestu řešení problému, který bude následně analyzována na případové studii 

zaměřené na Statutární město Ostrava.  

6.1 Případová studie na statutární město Ostrava 

Jelikoţ je Statutární město Ostrava největším městem s ohledem na počet obyvatel 

v Moravskoslezském kraji viz. Tabulka 1 je případová studie zaměřena právě na ni.  

Tabulka 1 Největší města dle počtu obyvatel v MSK 

zpracováno s využitím [12] 

Město Počet obyvatel 

Ostrava 306 128 

Havířov 80 985 

Karviná 61 359 

Opava 59 314 

Frýdek-Místek 58 963 

Třinec 38 124 

 

Tabulka 2 znázorňuje počet obyvatel ţijících v jednotlivých městských obvodech na území 

Statutárního města Ostravy.  

Tabulka 2 Počet obyvatel na území Statutárního města Ostravy  

k 1. 1. 2012, zpracována s využitím [12] 

Městské obvody (MO) 
Občané Ostravy 

Cizinci 
Počet 

obyvatel do 15 let od 15 let 

Hošťálkovice 217 1 372 6 1 595 

Hrabová 478 3 171 121 3 770 

Krasné Pole 368 2 164 29 2 561 

Lhotka 199 1 036 8 1 243 

Mariánské Hory a Hulváky 1 676 10 532 448 12 656 

Martinov 131 987 13 1 131 

Michálkovice 482 2 668 44 3 194 

Moravská Ostrava a Přívoz 5 317 33 267 1 975 40 559 

Nová Běla 259 1 519 34 1 812 

Nová Ves 109 587 22 718 

Ostrava-Jih 13 620 92 813 3 965 110 398 

Petřkovice 386 2 620 23 3 029 

Plesná 199 1162 17 1378 

Polanka nad Odrou 680 4 116 36 4 832 



 27  

Městské obvody (MO) 
Občané Ostravy 

Cizinci 
Počet 

obyvatel do 15 let od 15 let 

Poruba 8 052 59 167 1 259 68 478 

Proskovice 178 1 032 7 1 217 

Pustkovec 177 1 039 16 1 232 

Radvanice a Bartovice 961 5 518 260 6 739 

Slezská Ostrava 3 306 17 224 894 21 424 

Stará Bělá 591 3 221 35 3 847 

Svinov 573 3 776 119 4 468 

Třebovice 230 1 608 21 1 859 

Vítkovice 1 333 5 947 708 7 988 

Celkem všechny MO 39 522 256 546 10 060 306 128 

 

V předchozí kapitole se uvádí podrobné informace o zpopelňování lidských pozůstatků 

v krematoriu Ostrava. S pohledem na počet obyvatel ţijících v tomto městě se nabízí otázka: 

„Co dělat v případě mimořádné události s hromadným úmrtím osob?“ Na základě poloţené 

otázky je uveden příklad na nepřetrţitý chod krematoria Ostrava: 

 24 hodin (den) * 60 minut = 1440 min / 70 min = 20 kremací / den 

 3 kremační pece x 20 kremací (1 pec) = 60 kremací / den 

 týden = 60 kremací (den) * 7 dní = 420 kremací 

 měsíc = 420 kremací (týden) x 4 týdny = 1 680 kremací 

Den má 24 hodin a doba jednoho cyklu kremace trvá průměrně 70 minut, z toho vzplává, ţe 

jedna kremační pec zvládne aţ 20 kremací denně. Krematorium Ostrava vlastní celkem tři 

kremační pece. Dostáváme se tudíţ na 60 kremací denně a 420 kremací týdně. Měsíčně by se 

číslo vyšplhalo na cca 1 680 kremací (coţ uţ by bylo na nepřetrţitý provoz krematoria velice 

náročné). Je potřeba si uvědomit, ţe tato čísla jsou opravdu orientační. Uvedené hodnoty 

záleţí na mnoha okolnostech (hmotnost, výška, stáří těla, technické stavy kremačních 

pecí, atd.) 

Za největší problém při odstraňování následků škod mimořádných událostí s hromadným 

počtem usmrcených osob se povaţují potíţe s kapacitami, kde mohou být těla uskladněna 

do doby pohřbení. V zařízeních, kde mohou být lidské pozůstatky uchovány, musí být teplota 

0 aţ +2°C (do 1 týdne). Pokud doba přesáhne jeden týden (coţ je v případě hromadného úmrtí 

velice pravděpodobné), musí být tělo v chladícím zařízení uloţeno s niţší teplotou neţ -10°C. 

Dalším problémem je identifikace. Lidské pozůstatky osob, u nichţ nebyla zjištěna totoţnost, 

mohou být pohřbeny „pouze“ uloţením do hrobu. Je tedy nutné identifikaci provést co 
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nejdříve. Pokud lékař neprovede identifikaci přímo na místě mimořádné události, bude 

potřeba těla identifikovat v určených chladicích zařízeních. Třetí problém tvoří počty 

hrobových míst. 

 

Za účelem přehledu o aktuálních počtech hrobových a urnových míst v jednotlivých 

městských obvodech ve statutárním městě Ostrava byl vytvořen pomocí telefonické, osobní a 

e-mailové komunikace seznam pohřebišť na území statutární města Ostravy. Seznam byl 

vyobrazen v Tabulce 3, která obsahuje počet hřbitovů v jednotlivých městských obvodech, 

jejich výměry v m
2
, počty klasických hrobů, dvouhrobů, urnových hrobů, kapacity volných 

míst a také kolumbária (počty schránek v kolumbáriu). Počítá se s následujícími rozměry 

míst: 

 urnový hrob: 1 x 1 = 1 m
2
 

 klasický hrob: 1,2 x 2,6 = 3,12 m
2
 

 dvouhrob: 2,3 x 2,6 = 5,98 m
2
 

Městské obvody, které v následující Tabulce 3 nejsou uvedeny, nespravují ţádný hřbitov 

ve své působnosti nebo nebyly ochotny poskytnout poţadované údaje. 

 

Tabulka 3 Seznam pohřebišť na území statutárního města Ostravy 

Městské 

obvody 

Počet 

hřbitovů 

Výměra Celkem hrobových míst 

Kolumbárium 
 [m

2
] 

Klasické 

hroby 
Dvouhrob 

Urnové 

hroby 

Volné 

místa 

Hošťálkovice 1 2 438 615 0 45 0 102 

Hrabová 1 7 900 1 048 0 431 0  ------------- 

Krasné Pole 1 8 148 45 314 256 118 ------------- 

Michálkovice 1 11 963  1 293 (nevedou rozdělení)  207  ------------- 

Mariánské Hory 

a Hulváky  
1 15 941 0 0 1 843 850  ------------- 

Nová Ves 1 3226 280 (nevedou rozdělení 70 ------------- 

Ostrava-Jih 1 4 310 2 142 (nevedou rozdělení) 1 270  ------------- 

Plesná 1 8 895 691 0 508 0  ------------- 

Slezská Ostrava 1 270 000 7 000 0 8 000 55 000  ------------- 

Kunčice, 

Koblov, 

Muglinov, 

Heřmanice * 

5  ------ 3 500 (nevedou rozdělení) 2 500  ------------- 

Svinov 1 21 862 865 0 1 320 1 292  ------------- 

Třebovice 1 4 999 436 0 424 0 200 

Vítkovice 1 59 561 3 330 0 3 170 3 000  ------------- 

Celkem 17 ------- 37 556 64 307 302 

* spravuje městský obvod Slezská Ostrava 
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Kolumbárium (Tabulka 3) je stavba určená pro ukládání uren. Jedná se buď o samostatně 

stojící objekt, nebo tvoří kolumbária součást vnitřních obvodových zdí hřbitovů 

viz. obrázek 5. V současné době je zkolaudováno kolumbárium městského obvodu 

Hošťálkovice, ve kterém je 102 schránek pro ukládání uren. Městský obvod Třebovice 

realizuje přípravu výstavby kolumbárií pro cca 200 osob. I další městské obvody mají zájem 

o výstavbu kolumbárií. Výstavby by vedly k značnému rozšíření urnových míst. 

 

 

Obrázek 5 Kolumbárium [21] 

 

Tabulka 4 uvádí přehled provozovatelů pohřebních sluţeb, jejich sídla, kontakty, kapacity 

chladících zařízení, počty vozidel, transportních rakví a vaků. Ve Statutárním městě Ostrava 

se nalézá celkem 5 pohřebních služeb. Dvě pohřební sluţby: Acordia Slezská Ostrava a 

pohřební ústav Charitas Nová Bělá neposkytly poţadované informace do tabulky. 

 

Tabulka 4 Přehled provozovatelů pohřebních služeb  

na území statutárního města Ostravy 

Pohřební 

služba 
Adresa a kontakt 

Počet 

vozidel 

Počet 

rakví 

Počet 

vaků 

Kapacita 

chladicí 

zařízení 

Concordia 

Prokopa Velikého 197/29          

703 00  Ostrava - Vítkovice                        

Tel.: 596 614 560                                 

E-mail: info@psconcordia.cz 

4  4 150 48 

Pohřební 

služba Dáša 

Husova 1431/9                                                      

702 00  Moravská Ostrava            

Tel.: 596 118 151                           

E-mail: psdasa@seznam.cz 

2 0 4 10 

Charón 

Francouzská 6169/54                          

708 00  Ostrava - Poruba                 

Tel.: 596 923 709                               

E-mail: charon@charon-ova.cz 

3 1 30 10 

Celkem  9 5 184 68 
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Dalším místem, kde mohou být lidské pozůstatky před pohřbením skladovány jsou chladící 

zařízení v nemocnicích viz. Tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Kapacity chladicích zařízení v nemocnicích  

na území statutárního města Ostravy 

Nemocnice Umístění Zařízení 
Celkem  

míst 

Městská nemocnice Ostrava Patologie 
2 x chlazená místnost 

1 x chladicí zařízení 
30 

Fakultní nemocnice s poliklinikou 

Ostrava - Poruba 

Ústav soudního 

lékařství + 

Patologie 

6 x chladicí zařízení 77 

Vítkovická nemocnice Márnice 1 x chladicí box 6 

Celkem                                                                      113 

 

Městská nemocnice Ostrava vlastní na patologickém oddělení celkem 3 chladící zařízení. 

Jedno chladící zařízení šuplíkové na 8 zemřelých a zbytek kapacit tvoří dvě chlazené 

místnosti, kde se lidská těla naváţejí na vozíku pro zemřelé. Oddělení vlastní celkem 

13 vozíků. V případě nouze mohou byt pouţita např. i nosítka. Vítkovická nemocnice nemá 

patologické oddělení. Vlastní pouze jeden chladicí box márnice. Na ústavu soudního lékařství 

ve fakultní nemocnici Ostrava – Poruba se nachází 4 chladicí zařízení a na ústavu patologie 

dvě chladicí zařízení 

6.2 Shrnutí kapitoly 

Nakládání s lidskými pozůstatky je ovlivněno klimatickými podmínkami (teplo x zima) a 

samozřejmě časovou osou události. Čím později, tím hůře! Za největší problém 

při odstraňování následků škod mimořádných událostí s hromadným počtem usmrcených 

osob se povaţují potíţe s kapacitami, kde mohou být těla skladována (před pohřbením).  

 

Aktuální kapacity, kde mohou být lidské pozůstatky skladovány  na území statutárního města 

Ostravy tvoří kapacity chladících zařízení Krematoria Ostrava, chladící zařízení 

provozovatelů pohřebních sluţeb a také chladící zařízení v nemocnicích viz. Tabulka 6. 

V případě mimořádné události nelze s uvedenými hodnotami v Tabulce 6 počítat na 100%. 

Chladící zařízení se pouţívají za běţného denního provozu, z toho vyplývá, ţe nemusí být 

v případě mimořádné události všechny volné. 
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Tabulka 6 Celkové kapacity chladicích zařízení 

Kapacity chladících zařízení Počet míst 

Krematorium Ostrava  95* 

Provozovatelé pohřebních sluţeb 68 

Chladicí boxy v nemocnicích 90 

Celkem 238 

* Kapacita chladících zařízení v krematoriu Ostrava je za normálních podmínek 40 míst. 

V případě mimořádné situace je moţno poskládat dvě rakve na sebe (s ohledem na typ rakví – 

nejsou všechny k tomuto účelu přizpůsobené). Dalo by se tedy hovořit aţ o 80 místech + 

kapacita chladicího boxu v krematoriu Ostrava činí max. 15 míst. 

Z Tabulky 6 je patrné, ţe v případě mimořádné události s velkým počtem usmrcených osob 

jsou kapacity chladících zařízení nedostačující. Počty přepravních vozidel, transportních rakví 

a vaků viz. Tabulka 4 jsou pro událost velkého rozsahu také neuspokojivé. Vyjmenované 

problémy řeší následující kapitoly.  
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7 Chladicí zařízení 

V rámci vzniklého problému: „nedostatečná kapacita chladících zařízení“ byli osloveni 

výrobci chladících zařízení s dotazem, zda je moţné vyrobit chladicí box, do kterého by se 

najednou uloţilo tisíc lidských těl. Na tento dotaz reagoval tradiční český výrobce a dodavatel 

chladících zařízení – firma Bratři Horákové s. r. o. Potvrdilo se, ţe chladicí box lze vyrobit.  

 

Firma vyrábí ucelené  systémy pro úchovu zemřelých určené pro krematoria a pohřební 

sluţby viz. obrázek 5. Základem celého systému je chladící komora, která je smontována 

ze sendvičových PUR panelů opláštěných nerezovým nebo bílé lakovaným pozinkovaným 

plechem. Spojování panelů umoţňuje rychlou jednoduchou instalaci popřípadě i demontáţ.  

 

Chladící zařízení lze uspořádat těmito způsoby: 

 blokové uspořádání – chladící jednotka je umístěna na stropě boxu a fouká ochlazený 

vzduch do boxu, 

 splitové uspořádání – v boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch 

boxu, kondenzační jednotka je umístěna mimo box. [15] 

 

V komoře se udrţuje teplota 0 aţ +2°C (do 7 dnů pohřbení od úmrtí) popřípadě -10°C a níţe 

(pokud pohřbení přesáhne 1 týden od úmrtí). Těla zemřelých jsou uloţena ve třech nebo 

čtyřech patrech nad sebou. Systém lze také navrhnout jako sestavu několika navzájem 

propojených chladicích komor. 

 

Součástí výbavy komory je: 

 zásobník na plata pro těla zemřelých, stojany zásobníků jsou opatřeny válečkovými 

tratěmi, po kterých se plata velmi lehce posunují, 

 plata, dva druhy rozměrů (š x v): 600 x 1920 mm nebo 720 x 2200 mm, 

 zdvihací vozík určený pro dopravu a ukládání plat s těly zemřelých do zásobníku 

komory.  

Zdvihací (polohovací) vozíky jsou k dispozici ve dvou provedeních. Standardní vozík určený 

pro ukládání plat o rozměrech 600 x 1920 mm, váţí 92 kg a uveze 150 kg (130 kg lidské tělo 

+ 20 kg váţí 1 plato). Robustnější zdvihací vozík se zvýšenou nosností se pouţívá 

při ukládání plat o rozměrech 720 x 2200 mm a rakví, váţí 140 kg a uveze 260 kg (230 kg 

lidské tělo + 30 kg plato nebo rakev). 
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Konstrukce zdvihacích vozíku je vyrobena z nerezových trubek, plechů a profilů. Na rámu 

s madlem je upevněn dvojitý nůţkový zdvihací mechanismus, který je spojen s válečkovým 

dopravníkem opatřeným aretací pohybu plata. Pro zvednutí do poţadované výšky a polohy je 

potřeba napájení z baterie 24 V. Kapacita baterie vozíku umoţňuje cyklus 40 zdvihů, 

po kterých je potřeba baterii opět nabít. Zdvihací vozík je vybaven čtyřmi pojezdovými 

kolečky a brzdami viz. obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6 Ucelené systémy pro úchovu zemřelých [15] 

 

Předpokládaná kalkulace na chladicí box pro 1000 zemřelých: 

- samotný chladicí box: 4,2 mil. Kč 

- chlazení: 1,6 mil. Kč 

- vnitřní výbava (zásobník, plata, zdvihací vozík): 12,1 mil. Kč 

Celková suma za 1 chladicí box o rozměrech: 25 x 35 x 2,4 m v plné výbavě pro 1000 

zemřelých by činila 17,9 mil. Kč. 
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7.1 Využití provizorních chladicích zařízení 

Uvedená cena na velkokapacitní chladicí zařízeni je vysoká, a proto je potřeba zváţit i další 

alternativy řešení.  Nabízí se otázka: „Je moţné vyuţít chladicí boxy původně určené na jiné 

účely pro uloţení lidských pozůstatků do doby pohřbení?“ Ano, chladicí box určený na jiné 

účely, po vyklizení a s dostatečným chladícím výkonem, lze pouţít pro uloţení lidských 

pozůstatků do doby jejich pohřbení. Samozřejmě, ţe není moţné dohromady skladovat různé 

druhy potravin se zemřelými. Nelze to z důvodů hygienických ani etických. Představa 

skladování: rybí filé, lidské pozůstatky, plecko je těţko představitelná a naprosto nepřípustná! 

 

Následující otázkou je, zda po vyklizení lidských pozůstatků z chladicích boxů by bylo moţné 

opět boxy naplnit původním obsahem, například potravinami. Tento dotaz byl vznesen 

na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě. Při konzultacích s pracovníky hygieny výţivy 

(problematika potravin) a protiepidemického oddělení (problematika dezinfekce) nebyla 

nalezena odpověď. S touto překáţkou se doposud nesetkali a na takový dotaz neumí 

odpovědět. Na základě této reakce z Krajské hygienické stanice v Ostravě byl stejný dotaz 

vznesen přímo na Ministerstvo zdravotnictví.  

 

Ministerstvo zdravotnictví – odbor bezpečnosti a krizového řízení se k dotazu vyjádřilo 

následovně: Dotaz týkající se moţného opětovného pouţití vytipovaných prostorů určených 

pro skladování chlazených/zmraţených potravin, které by mohly být pouţity za určitých 

podmínek ke skladování lidských pozůstatků, se jeví na první pohled jako jednoduchý, je 

potřeba konstatovat, ţe neexistuje jednoznačná odpověď bez určení dalších skutečností 

(dotazované skutečnosti), mezi která mimo jiné patří: 

 

 dostatečná znalost všech právních předpisů, které řeší uvedenou problematiku, 

 podmínky, za kterých je moţné uchovávat těla zemřelých (teplota, nakládání 

s lidskými pozůstatky, atd.), 

 zda jsou známy kapacity chladicích zařízení na daném území, 

 doba potřebná pro uchování zemřelých těl, 

 zda se bude jednat o těla zemřelých náhlou smrtí nebo o kontaminovaná těla. 

 

Bez znalostí těchto odpovědí a dalších informací vztahujících se k dané situaci nedokáţe 

ţádná krajská hygienická stanice ani Ministerstvo zdravotnictví dát jednoznačnou odpověď. 

Kaţdý případ se bude muset posuzovat individuálně, a to v širších souvislostech se 
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zaměřením na dopady do oblasti nejen veřejného zdraví, ale i s ohledem na zajištění dalších 

sluţeb s tím souvisejících. 

 

Na poloţené otázky neboli konstatované skutečnosti jsem si jako osoba s omezenými 

znalostmi z tohoto oboru, dokázala odpovědět následovně. V současné době je oblast 

hromadného úmrtí osob při vzniku mimořádné situace řešena zákonem o pohřebnictví [3], 

novým zákonem o zdravotních sluţbách [19] a zákonem o ochraně veřejného zdraví [22]. 

Uchování, lidských pozůstatků v chladicích zařízeních, musí probíhat při teplotách 0 aţ +2°C. 

Pokud pohřbení překročí týden (coţ v případě mimořádné události velkého rozsahu určitě 

překročí) je potřeba, aby bylo tělo uloţeno v chladicím zařízení s niţší teplotou neţ je -10°C. 

Kapacity chladicích zařízení pro dané území byly zjištěny. Doba potřebná pro uchování 

zemřelých se bude odvíjet od počtu zemřelých. Dle mého názoru bude dezinfekce zařízení 

zemřelých náhlou smrtí jednoduší neţ u těl kontaminovaných. Pokud by se jednalo o těla 

zemřelých náhlou smrtí, mohly by se lidské pozůstatky uloţit do země, coţ v případě 

kontaminace není moţné. Plány se vţdy tvoří na nejhorší moţnou variantu. Přiklonila bych se 

tedy k případu kontaminovaných těl.  

 

I přesto, ţe dotazované skutečnosti z Ministerstva zdravotnictví byly zodpovězeny, nebyla 

prvotní otázka: „Je moţné vyuţít chladicí boxy původně určené na jiné účely pro uloţení 

lidských pozůstatků do doby pohřbení?“ vyřknuta. Problémy je potřeba vţdy chápat v širších 

souvislostech a nic není tak jednoduché jak se první pohled zdá. Těmito slovy byla konzultace 

s Ministerstvem zdravotnictví uzavřena.  

7.2 Shrnutí kapitoly 

Nedostatečné kapacity chladících zařízení lze vyřešit několika způsoby. Prvním 

nejjednodušším způsobem je nákup nových chladicích zařízení. Cena je sice vysoká, ale 

chladicí zařízení odpovídá všem hygienickým a také etickým poţadavkům. V případech 

mimořádných události typu podezření na infekční nemoc popřípadě kontaminace radioaktivní 

látkou, NELZE lidské pozůstatky uloţit do země (hrozí kontaminace půdy, spodních vod, 

atd.). V takovém případě by bylo chladicí zařízení na daném území velkou výhodou. Jelikoţ 

všechny pohřební sluţby v oblasti Statutárního města Ostravy převáţí lidské pozůstatky, 

určené ke zpopelnění do krematoria Ostrava, z tohoto důvodu bych zakoupené zařízení 

umístila právě tam nebo v jeho bezprostřední blízkosti.  
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Jako druhou moţnou alternativu vidím v převozu zemřelých do jiných měst popřípadě krajů 

pomocí nákladních automobilů s chladicím zařízením. Coţ by bylo ale velice náročné 

z hlediska organizace, identifikace, nákladů na převoz atd. Tuto variantu bych volila jako 

opravdu krajní. 

Třetí zamýšlenou variantou je vyuţití chladicích boxů původně určených k jiným účelům. 

Na tuto myšlenku nebyla schopna jednoznačně odpovědět Krajská hygienická stanice se 

sídlem v Ostravě ani Ministerstvo zdravotnictví. I přesto byly kontaktovány hypermarkety a 

supermarkety leţící na území statutárního města Ostravy. Účelem bylo zjistit velikosti 

popřípadě kapacity chladících zařízení v těchto objektech. Při vznesení dotazu nechtěli mít 

obchodníci s tímto tématem vůbec nic společného. Za druhou moţnou provizorní variantou 

byl zvolen průmyslový areál Martinov. Chladírny a mrazírny vlastní v areálu bývalého 

masokombinátu Martinov společnost Krásno a. s. Provozovatel potvrdil chladírenské a 

mrazírenské prostory v areálu. Provoz je zde schválený podle zákona č. 166/1999 Sb. o 

veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení EP a rady ES č. 882/2004 a č. 

854/2004 pro výrobu, skladování a manipulaci potravinových výrobků a produktů. Více 

informací o chladicích zařízeních sděleno nebylo. 

 

Pokud by byla třetí moţnost přípustná, ušetřily by se finance na nákup velkokapacitních 

chladicích boxů pro zemřelé a náklady spojené s dálkovým převozem do jiných měst.  

Původní obsah chladících a mrazících zařízení by se musel provizorně uskladnit např. 

do chladnic a mrazáků přímo na prodejnách. Jestliţe by nešly původní potraviny po důkladné 

dezinfekci prostor vrátit do chladicích boxů, vznikly by provozovatelům velké ztráty (nákup 

nových chladících zařízení + nákup potravin). 
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8 Návrhy ke zlepšení plánu 

Poslední kapitola pojednává o navrţených opatřeních pro reakci při mimořádných událostech 

a krizových situacích s výskytem velkého počtu zemřelých. Návrhy na zlepšení dané situace 

jsou rozčleněny do tří navzájem propojených kapitol:  

 organizace,  

 materiál, 

 legislativa. 

8.1 Organizace 

Vyhledávání zemřelých probíhá stejně jako ţivých, ale je třeba mít na paměti, ţe to není práce 

prvosledových jednotek a zpravidla ani mezinárodních USAR týmů. USAR tým = 

vyhledávací a záchranný tým do obydlených oblastí. Je předurčen pro vyhledávací a 

záchranné práce zejména po zemětřeseních. Základní strukturu USAR týmu tvoří 6 kynologů, 

1 lékař, 1 týlový technik, 2 druţstva hasičů – záchranářů (1 druţstvo = 1 velitel + 6 hasičů), 

1 velitel, 1 styčný důstojník. Redukovaná struktura USAR týmu bez 3 kynologů a 1 druţstva 

hasičů záchranářů – musí startovat do 4 hodin od obdrţení informace. Česká republika není 

připravena na situaci s hromadným úmrtím osob. 

 

Jelikoţ u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí, nastanou priority 

v poskytování péče, jsou lidé, kteří nejeví známky ţivota ponecháni po určitou dobu na místě 

prvotního zásahu bez povšimnutí. V České republice je potřeba vytvořit tým, který se bude 

podílet na vyhledávání zemřelých a odstraňování následků událostí s hromadným počtem 

usmrcených osob. Nedílnou součást týmu by měli tvořit: 

 

 velitel, 

 vedoucí lékař + praktičtí lékaři, 

 pracovní četa, 

 zapisovatelé, 

 koordinátor, 

 informační středisko. 

 

Velitel po příjezdu na místo mimořádné události, provede první odhad o počtu usmrcených 

osob. Po dohodě s vedoucím lékařem rozhodne o umístění stanoviště, kde se budou 
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shromaţďovat oběti mimořádné události. Současně nařídí pracovní četě přenos usmrcených 

osob na určené stanoviště.  

 

Pracovní četa v párech bude vybavena přepravními vaky a nosítky. Zemřelého uloţí 

do přepravního vaku, poloţí na nosítka a odnese na určené stanoviště. Na zvoleném stanovišti 

budou čekat praktičtí lékaři z daného obvodu a zapisovatelé.  

 

Praktický lékař provede ohledání zemřelého a získané poznatky + nařízení nebo nenařízení 

pitvy popřípadě identifikaci uvede do listu o prohlídce mrtvého. Tento list předá lékař 

zapisovateli.  

 

Zapisovatel přidělí identifikační číslo (v dané posloupnosti) usmrcené osobě a číslo zapíše i 

na list o prohlídce mrtvého. V případě nalezení dokladů totoţnosti při ohledání lidských 

pozůstatků připíše zapisovatel informace k přidělenému identifikačnímu číslu. Zapisovatelé 

také povedou evidenci transportů zemřelých osob prostřednictvím pohřebních sluţeb a 

alespoň částečnou identifikaci (pořízení fotodokumentace). Zjednodušeně řečeno zapisovatel 

přidělí číslo, pořídí snímek, zapíše název pohřební sluţby, která provádí transport zemřelého. 

 

Koordinátor pomůţe veliteli organizovat danou situaci na místě mimořádné události: 

především bude řídit a monitorovat spolupráci mezi zapisovateli a pohřebními sluţbami, 

zařizovat a koordinovat v případě potřeby vozidla dalších pohřebních sluţeb nebo vozidla se 

skříňovou nástavbou a dohlíţet na předávanou evidenci o zemřelých. 

 

Veškerou evidenci o zemřelých předají zapisovatelé vedoucímu na zřízeném informačním 

středisku. Středisko průběţně přijímanou evidenci vyhodnotí a informuje občany o průběhu 

mimořádné situace. Pro usnadnění identifikace zřídí informační středisko speciální televizní 

kanál, kde bude postupně vysílaná pořízena fotodokumentace s přiřazenými čísly zemřelých. 

Co se týká ochrany osobních údajů (zveřejňování fotografii) bude muset být v tomto případě 

zanedbaná. Jiţ nelze pořídit souhlas zemřelé osoby ke zveřejnění fotografie. Pro tento účel 

bude zřízena i speciální telefonní linka, na které mohou občasné pomoci s identifikací. 
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8.2 Materiál 

Další otázku tvoří materiálové zabezpečení především neuspokojivé počty přepravních rakví a 

vaků pro zemřelé. Přepravní rakve z praktických důvodů (úspory místa, manipulace, cena) 

nebudou řešeny. Cena jednoho přepravního vaku se pohybuje okolo 600 Kč, coţ při koupi 

1000 kusů není zanedbatelná částka. Z důvodu jednoduchého skladování a ušetření financí 

(přepravní vaky by nemusela skladovat a nakupovat kaţdá obec) navrhuji zahrnout tuto 

poloţku do státních hmotných rezerv. Státní hmotné rezervy (SHR) jsou rezervy a zásoby 

ve vlastnictví státu.  

 

Následující text pojednává o fungování systému správy státních hmotných rezerv. Pokud 

vznikne poţadavek na zařazení přepravních vaků mezi státní hmotné rezervy je potřeba zjistit: 

„Jak lze státní hmotné rezervy opatřit“? Pořizování státních hmotných rezerv probíhá podle 

základního dokumentu pro tvorbu státních hmotných rezerv a to podle: „Plánu vytváření 

civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR.“  [16] 

 

Tento plán má tři základní části:  

 hmotné rezervy,  

 nouzové hospodářství (pohotovostní zásoby, zásoby pro humanitární pomoc a zásoby 

pro humanitární zahraniční pomoc),  

 hospodářská mobilizace.  

 

V plánu se stanoví: 

 které hmotné rezervy budou udrţovány, 

 které nezbytné dodávky a mobilizační dodávky budou zabezpečovány s maximálními 

finančními limity, 

 postoj k jiţ vytvořeným SHR a finanční náklady na tvorbu nových SHR. 

 

Plán je projednáván v meziresortní „Stálé komisi předsedy Správy státních hmotných rezerv“, 

následně je projednáván ve Výboru pro civilní nouzové plánování a v Bezpečnostní radě 

státu. Schvaluje jej předseda SSHR. K tomuto plánu je dodatečně zpracován „plán doplnění, 

obměn a záměn SHR“ (řeší konkrétní poloţkový seznam nakupovaných SHR). [18]  

 

Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy dělí na hmotné rezervy, pohotovostní zásoby, 

mobilizační rezervy a zásoby pro humanitární pomoc.  Hmotné rezervy tvoří převáţně ropa a 

ropné produkty, potraviny, kovy a ostatní strategické materiály. Hmotné rezervy se skladují 
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na základě smlouvy u podnikatelských subjektů v ČR a ve vlastních skladových základnách 

Správy státních hmotných rezerv.  

 

Správa státních hmotných rezerv vytváří pro systém nouzového hospodářství pohotovostní 

zásoby na základě poţadavků ministerstev a jejich krizových plánů. Pohotovostní zásoby jsou 

vytvářeny k podpoře řešení krizových situací a jsou aktuálně zaměřeny na následující oblasti: 

 

 prostředky pro nouzové přeţití obyvatelstva, 

 odstraňování následků povodní a ropných havárii, 

 prostředky pro likvidace poţárů, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 zabezpečení náhradních zdrojů elektrické energie, 

 prostředky pro zabezpečení činnosti IZS ropnými produkty, 

 řešení stavu ropné nouze, 

 rozšíření lůţkové kapacity nemocnic, 

 zabezpečení antivirových přípravků, 

 likvidace nebezpečných nákaz zvířat a rostlin, 

 dekontaminace osob a techniky, 

 obnova sjízdnosti sítě dopravních cest, 

 přenos televizního a rádiového signálu, 

 sluţby komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. 

 

Vydané pohotovostní zásoby se vrací do 15 kalendářních dnů po zrušení krizového stavu. 

Pokud je potřeba vyuţívat zásoby i po zrušení krizového stavu je nutno uzavřít příslušnou 

smlouvu se Správou státních hmotných rezerv.  

 

Čtvrtou skupinu tvoří zásoby pro humanitární pomoc. Mnoţství a sloţení zásob 

pro humanitární pomoc stanovuje Správa státních hmotných rezerv a vychází při tom 

ze zkušeností získaných při řešení konkrétních krizových situací. Zásoby pro humanitární 

pomoc (ZHP) jsou vytvářeny pro 1500 osob. Vyţádání zásob pro humanitární pomoc se 

předpokládá v situacích, kdy příslušný správní úřad není schopen poskytnout potřebnou 

pomoc z vlastních zdrojů. Na rozdíl od pohotovostních zásob se vydané zásoby 

pro humanitární pomoc nehradí ani nevracejí. O vydání těchto zásob rozhoduje předseda 
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Správy státních hmotných rezerv na základě poţadavku krajského úřadu nebo obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností nebo určené obce.  

 

Zásoby pro humanitární pomoc jsou rozděleny ve skladech:  

 sklad A - závod Správy státních hmotných rezerv OPAVAN v Opavě,  

 sklad B – závod Správy státních hmotných rezerv BETES v Jičíně 

 sklad C – sklad Správy státních hmotných rezerv v Plzni.  

 

Ředitel příslušného skladu zajistí, aby do 12 hodin od vydání rozhodnutí předsedy Správy 

byly ZHP v mnoţství uvedeném v rozhodnutí připraveny k expedici. [17] 

 

Po výčtu státních hmotných rezerv se nabízí úvaha do které kategorie přepravní vaky 

pro zemřelé umístit. Jelikoţ se nejedná o strategické materiály a přepravní vaky nebudou 

slouţit ozbrojeným silám ani bezpečnostním sborům lze první dvě varianty vyloučit. Zbývají 

pohotovostní zásoby nebo zásoby pro humanitární pomoc. Volila bych pohotovostní zásoby 

s podmínkou, ţe se nepouţité vaky musí vrátit do 15 kalendářních dnů po zrušení krizového 

stavu.  

 

Nelze také opomenout záleţitost spojenou s počtem přepravních vozidel. V organizační části 

této kapitoly se hovoří o spolupráci mezi zapisovateli a pohřebními sluţbami při převozu 

lidských pozůstatků. Počet přepravních automobilů pro případ mimořádné události velkého 

rozsahu je nedostačující. Navrhuji tento problém vyřešit pomoci právnických a podnikajících 

fyzických osob zaměřených na přepravu. Uvedené subjekty bych zapojila mezi ostatní sloţky 

IZS. Podmínkou začlenění do ostatních sloţek IZS je uzavření dohody o plánované pomoci 

na vyţádání. Rozumí se tím předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci 

při provádění záchranných a likvidačních prací. Dohodu o plánované pomoci na vyţádání 

bych doporučila uzavřít přímo s HZS ČR z důvodu zapojení i do poplachového plánu IZS, 

který je registrem ostatních sloţek IZS. [11] 

 

Pro přehled je v následujícím odstavci uvedený stručný výčet informací o postavení a úkolech 

základních a ostatních sloţek IZS. Tento systém spolupráce tvoří základní a ostatní sloţky. 

Mezi základní sloţky patří Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky poţární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí území kraje, Policie České republiky a Zdravotnická 

záchranná sluţba. Všechny tyto základní sloţky IZS zajišťují nepřetrţitou pohotovost (24 
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hodin denně) a jsou schopny reagovat ihned (mají potřebné síly a prostředky: lidské síly, 

pracovní nástroje, technické vybavení). Tam, kde nestačí základní sloţky IZS nastupují 

ostatní sloţky IZS. Mezi ostatní sloţky IZS patří obecní policie, správní úřady, komunální 

sluţby (voda, plyn, elektřina), občanská sdruţení, nadace, právnické osoby, fyzické osoby a 

Armáda České republiky. Začlenění ostatních sloţek IZS podmiňuje uzavření dohody o 

plánované pomoci na vyţádání. 

8.3 Legislativa 

Pravomoci jednotlivých sloţek IZS jsou definovány v zákoně o IZS a Krizovém zákoně. Je 

zřejmé, ţe hromadná úmrtí mohou nastat jako důsledek jiných mimořádných událostí. Plán 

opatření při hromadném úmrtí osob nemá danou pevnou strukturu. Členění plánu obsahuje 

„pouze“ vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. Navrhuji ustanovit 

pevnou strukturu plánu v dalších legislativních předpisech, které by zároveň ukládaly 

povinnost všem krajům, přidat si tento plán opatření při hromadném úmrtí osob jako součást 

Havarijního plánu kraje. 

 

Za značný pokrok pokládám stanovení počtu osob, při kterém se bude jednat o hromadné 

úmrtí. Při překročení tohoto počtu osob se aktivuje speciální tým navrţený v organizační části 

této kapitoly. Z uvedeného zákona ale zcela nevyplývá, zda by bylo nutné, v případech 

hromadného úmrtí, provádět pitvy. V těchto situacích je prozatím ponechána dle mého 

pohledu značná volnost v rozhodování prohlíţejícím lékařům na místě mimořádné události. Je 

potřeba vymezit jasný postup. Pitva je prozatím povinna v těchto případech: podezření 

na trestný čin, nebezpečnou infekční nemoc nebo kontaminaci zemřelého radioaktivní látkou. 
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9 Závěr 

Nakládání s lidskými pozůstatky při vzniku mimořádné události s velkým počtem 

usmrcených osob je ovlivněno klimatickými podmínkami (teplo x zima) a samozřejmě 

časovou osou události. Čím později, tím hůře! Byla provedena analýza na současný postup 

vyhledávání zemřelých osob, jejich identifikaci, způsob zacházení s tělesnými pozůstatky 

zemřelých a na stanovení postupu pohřbení. Pokud dojde při mimořádných událostech k úmrtí 

jednotlivců, budou tyto situace řešeny standardními postupy. V případě úmrtí velkého počtu 

osob budou výše zmíněné úkony obtíţně uskutečnitelné. Problém byl následně řešen 

na případové studii zaměřené na statutární město Ostrava. Ze závěru analýzy na počet 

obyvatel, hrobových míst, kapacit chladících zařízení, transportních rakví a vaků, přepravních 

vozidel vyplynula jako největší překáţka při odstraňování následků škod nedostatečná 

kapacita chladících zařízení. 

 

Neuspokojivé kapacity lze vyřešit několika způsoby. Prvním nejjednodušším a zároveň 

nejdraţším způsobem je pořízení nových velkokapacitních chladicích zařízení. Uvedené 

zařízení odpovídá všem hygienickým a také etickým poţadavkům. Druhou moţnou 

alternativou je převoz zemřelých do jiných měst popřípadě krajů pomocí nákladních 

automobilů s chladicím zařízením. Coţ by bylo velice náročné z hlediska organizace, 

identifikace, nákladů na převoz atd. Třetí zamýšlenou variantou je vyuţití chladicích boxů 

původně určených k jiným účelům. Na tuto myšlenku nebyla schopna jednoznačně odpovědět 

Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě ani Ministerstvo zdravotnictví. Pokud by byla 

třetí moţnost přípustná, ušetřily by se finance na nákup velkokapacitních chladicích boxů 

pro zemřelé a náklady spojené s dálkovým převozem do jiných měst.  Původní obsah 

chladících a mrazících zařízení by se musel provizorně uskladnit např. do chladnic a mrazáků 

přímo na prodejnách. Jestliţe by nešly původní potraviny po důkladné dezinfekci prostor 

vrátit do chladicích boxů, vznikly by provozovatelům velké ztráty (nákup nových chladících 

zařízení + nákup potravin). 

 

Poslední část diplomové práce pojednává o navrţených opatřeních pro reakci 

při mimořádných událostech a krizových situacích s výskytem velkého počtu zemřelých. 

Návrhy na zlepšení dané situace jsou rozčleněny do tří kapitol: organizace, materiál a 

legislativa. Jelikoţ u mimořádné události s velkým počtem zraněných a obětí, nastanou 

priority v poskytování péče, jsou lidé, kteří nejeví známky ţivota ponecháni po určitou dobu 

na místě prvotního zásahu bez povšimnutí. V oblasti organizačních opatření je navrţen 
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speciální tým, který se bude podílet na vyhledávání zemřelých a odstraňování následků 

událostí s hromadným počtem usmrcených osob. Oblast materiálního zabezpečení řeší nákup 

transportních vaků a zajištění přepravních vozidel. V oblasti legislativy jsou navrţeny 

podněty pro změnu současné legislativy popřípadě návrhy na vznik nové. 
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Tabulka 7 Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Celý název 

ČR Česká republika 

ČSR Československá republika 

HM Hrobové místo 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky poţární ochrany 

MSK Moravskoslezský kraj 

MU Mimořádná událost 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

SHR Státní hmotné rezervy 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

TSKZaH Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů 
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