
Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP 
Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP 
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Kriminalistický ústav Praha 
Česká asociace hasičských důstojníků 
 

pořáda jí  

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM 
s  mezinárodní účastí 

pod zášti tou 
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA 
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava  
doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. 
děkana Lékařské fakulty OU Ostrava 

Ing. Jaroslava Palase 
hejtmana Moravskoslezského kraje 

Ing. Petra Kajnara 
primátora statutárního města Ostravy 

plk. Mgr. Tomáše Tuhého 
ředitele Krajského ředitelství policie MsK  

Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D. 
prezidenta České asociace hasičských důstojníků 

 

 
Sympozium je organizováno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu ČR v rámci realizace projektu Trenažéry terénních situací, 
registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0323. 



Slovo úvodem 
Smyslem trilaterálního sympozia, které je pořádáno pod záštitou lé-
kařských odborných společností a Krajského ředitelství policie MsK, 

je navázání a prohloubení kontaktů a znalostí 
nejenom v medicínských disciplinách, ale úzce 
navazujících disciplinách forenzních. Současná 
praxe nás totiž často přivádí na místo trestného 
činu, kde se pohybují především lékaři a zdra-
votníci z oblasti urgentní medicíny a následně 
bývají poškození převezeni k lékařskému  oše-
tření na traumatologii. Pokud se nepodaří život 
poškozených zachránit, tito  zmírají a dostává 
se jim posledního soudně lékařského „ošetře-

ní“. V průběhu prováděných medicínských úkonů souběžně běží i 
paralela forenzní, kdy orgány činné v trestním řízení musí zajistit 
stopy z místa činu, zajistit takovou zdravotnickou dokumentaci, na 
jejímž podkladě bude možno sdělit obvinění proti pachateli, a to vše 
při respektování všech platných zákonů a na-
řízení. 
Všichni dobře víme, že v současné legislativně 
nepřehledné situaci vznikají často nedorozumě-
ní, a to především v přenosu informací a dat 
mezi zdravotníky a orgány činnými v trestním 
řízení. Plánovaným setkáním proto chceme do-
cílit určité změny tohoto stavu. Jsme přesvědče-
ni, že vše je v lidech, v jejich znalostech a schop-
nostech a ve vzájemném respektování jednotlivých odborných složek.  
 
 
PREZIDENT KONGRESU 
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. – úrazová chirurgie 
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. – soudní lékařství 
 
 



ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ředitel FN Ostrava 
Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. – děkan LF OU Ostrava 
Ing. Petr Kajnar – primátor statutárního města Ostravy 
plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. – Krajské ředitelství policie 
MsK, SKPV, vedoucí odboru obecné kriminality 
plk. Ing. Bohumil Planka, CSc. – Kriminalistický ústav Praha, 
předseda Sekce balistiky při Vědecké radě KUP 
Mgr. Roman Pokorný – zástupce předsedy Okresního soudu            
v Ostravě 
plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – zástupce ředitele  HZS MsK 
 
Téma: 

1. Kriminální úrazy – diagnostika a léčba 
2. Poranění při explozi 
3. Zbraně, střelivo, balistika a výbušné systémy 
4. Střelná poranění 
5. Komunikace s obětí násilí 
6. Vyprošťování a záchrana osob 
7. Varia 

Součástí sympozia bude sekce nelékařských pracovníků ve 
zdravotnictví na výše uvedená témata.  
 
Vědecký výbor 
MUDr. Margita Smatanová, Ph.D. – soudní lékařství 
plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. – Policie ČR 
plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. – Integrovaný záchranný systém 
Organizační výbor 
Ing. Vladimíra Gebauerová 
Bc. Miroslava Berková 
Bc. Pavla Segarová 



VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Termín 
Přihlášky k  účasti zašlete nejpozději do 31. března 2011 na kon-
taktní adresu pavla.segarova@fno.cz, Sekretariát Traumatolo-
gického centra FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poru-
ba, 708 52. Tel. +420 597 375 002. 
Abstrakta 
Strukturovaný souhrn přednášky zasílejte v elektronické podo-
bě na uvedenou kontaktní adresu do 31. 3. 2011. 
Platba 
Sjezdový poplatek činí 1000,- Kč  pro lékaře a ostatní VŠ účast-
níky, 500,- Kč pro zdravotní sestry a ostatní SŠ účastníky. Zahr-
nuje účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, 
tiskové materiály ze sympozia a občerstvení během přestávek. 
Platba na místě nebo převodním příkazem  65137761/0100 FN 
Ostrava – jako variabilní symbol uvádějte 309902.  
Technické vybavení: Přednášejícím bude k dispozici dataprojek-
ce. Časový limit přednášek je 7-15 min.  
Výstava: V rámci sympozia proběhne v prostorách Beskydské-
ho hotelu Relax výstava farmaceutických firem, výrobců a dis-
tributorů zdravotnické techniky, výrobců zbraní, střeliva a 
forenzních technologií, výstava forenzní odborné literatury. 
 
Registrace 
25. května 2011 - od 16:00 h – 22:00 h – Beskydský hotel Relax 
26. května 2011 - od 08:00 h – 10:00 h – Beskydský hotel Relax 
26. května 2011 - od 08:00 h – 10:00 h – Janíkova stodola,  
                                                               Valašské muzeum v přírodě 
Stravování: Účastníci si stravování mohou objednat přímo na 
místě při registraci. 
 



Místo a datum konání:      
ROŽNOV p. Radhoštěm, 26. a 27. května 2011 
Beskydský hotel RELAX,  
Rekreační a rehabilitační zařízení 
 
Zahájení 26. května v 9 hodin  
 
Zasedání Sekce balistiky: V rámci sympozia proběhne v prosto-
rách Beskydského hotelu Relax zasedání Sekce balistiky při Vě-
decké radě KUP, jehož odborná část, týkající se mezioborového 
názvosloví, bude přístupna účastníkům sympozia. 
 
 
Společenský program 
26. května 2011 –     návštěva Valašského muzea v přírodě 
   –     vepřové hody 

–     společenský večer   
Přihlášky k aktivní a pasivní účasti zašlete nejpozději  

do 31. 3. 2011.   
Kontaktní adresa: www.otd.cz  
e-mail: pavla.segarova@fno.cz 
Bc. Pavla Segarová, Traumatologické centrum FN Ostrava 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Tel.: 597 375 002,  
Fax: 596 915 730 

 
 
 
 
 
 



 
 

         
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

  Fakultní nemocnice Ostrava 

Nemocnice akreditovaná  
Joint Commission International  

 



3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM 
 
 
Přihláška k   aktivní účasti pasivní účasti
   ANO*              ANO* 
 
 
* zatrhněte patřičný údaj  
 
Titul,  příjmení, jméno 

 

 
adresa pracoviště 

 

Tel.: e-mail:  
 
Datum příjezdu 

 
25. 5. 2011*     26. 5. 2011*      27. 5. 2011* 

* zatrhněte patřičný údaj 
 
                                                                
Název přednášky 

 

 
Autoři 

 

 
Pracoviště 

 

 
 
 

 
 
 



 
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 
 
 

Název, adresa kontakt cena poloha 
 
Hotel Bečva, 
Meziříční 1652,  
Rožnov p. Radh. 

 
Tel./fax  571 654 458 
www.pensionhotel.cz 
majerz@quick.cz  

 
 

500,-Kč 

 
 
centrum 

 
Hotel Forman,  
Rekreační 684,  
Rožnov p. Radh. 

 
Tel.: 571 629 109 
recepce@hotel-
forman.cz  
www.hotel-forman.cz  

 
 

1100,- Kč 

 
 
na kraji  
města 

 
Hotel HORAL 
Horní Paseky, č. 1691 
Rožnov p. Radh. 
 

 
Tel.: 571 648 343 
Fax.: 571 647 256 
www.horalhotel.cz  
recepce@horalhotel.cz 

 
 

1300,-Kč 

 
10 min.  
od místa  
konání 

 
Hotel AGH 
Čechova 142 
Rožnov p. Radh. 

 
Tel.: 571 625 666, 
Fax:  571 625 665 
www.hotel-agh.cz  
recepce@hotel-AGH.cz  

 
 

2000,- Kč 

 
 
centrum 
 

 


