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Anotace 
 

STOLÁRIK, Marián. Hodnocení skupinové dekontaminace osob v ČR. Diplomová práce, 

Ostrava: VŠT-TU, 2013, 75 s. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou hromadné dekontaminace osob provád nou 

jednotkami požární ochrany v České republice. Úvod práce se v nuje základním pojm m 

z oblasti dekontaminace. Jsou zde popsány postupy, činnosti a technické prost edky jednotek 

požární ochrany p i dekontaminaci osob od nebezpečných látek. Pro srovnání problematiky 

hromadné dekontaminace osob v České republice si autor práce vybral metody a postupy 

hasič  ve Spojených státech amerických. 

 

Klíčová slova: nebezpečná látka, kontaminace, hromadná dekontaminace osob, jednotky 

požární ochrany, mimo ádná událost. 

 
 
Annotation 
 
STOLÁRIK, Marián. Evaluation of Decontamination of Groups of People in the Czech  

Republic. The Thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2013, 75 pages. 

 

This thesis is focused on mass decontamination of people, carried by fire/rescue service units in 

the Czech Republic. The outset deals with basic concepts of decontamination. It further 

describes the procedures, activities and technical devices of fire/rescue service units during 

decontamination of persons from hazardous materials. To compare the issue of mass 

decontamination in Czech Republic, the author has chosen the methods and procedures of fire 

fighters in United States of ůmerica. 

 

Keywords: hazardous material, contamination, mass decontamination of people, the fire 

brigade, the Fire Rescue Brigade of the Czech Republic, incident. 
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ÚVOD 

Po teroristických útocích ve Spojených státech amerických v roce 2001 se celosv tov  

zvýšila pozornost na možné zneužití nebezpečných látek proti civilním osobám.  

ůby počet zasažených osob nebezpečnou látkou byl co nejv tší, budou teroristé sv j 

útok pravd podobn  sm ovat na místa s velkou koncentrací osob nap . letišt , metro nebo 

multifunkční centra, ve kterých se po ádají společenské, sportovní nebo kulturních událostí. 

S rozvíjejícím se pr myslem, se rovn ž zvyšuje nebezpečí možnosti havárie a katastrof 

s následným únikem nebezpečných látek. V p ípad  kontaminace osob chemickými, 

radioaktivními nebo biologicky nebezpečnými látkami nastává otázka, kdo, jakým zp sobem 

a jakými prost edky bude provád t hromadnou dekontaminaci osob. 

Hlavním úkolem dekontaminace je snížit škodlivý účinek nebezpečné látky na úroveň, 

která by neohrožovala zdraví a život osob. Šance kontaminovaných osob na p ežití závisí na 

rychlosti zahájení alespoň částečné dekontaminace. V České republice provádí hromadnou 

dekontaminaci osob mimo jiné i jednotky požární ochrany. Ty se na mimo ádné události 

s výskytem nebezpečných látek p ipravují prost ednictvím prov ovacích a taktických cvičení 

nebo pomocí taktických cvičení integrovaného záchranného systému. Získané výstupy z 

t chto cvičení by m ly ukázat, jak rychle dokážou tyto jednotky zahájit a provád t hromadnou 

dekontaminaci osob a dále celkovou organizaci provedení takového zásahu. 

Cílem práce je posoudit náročnost zásahu jednotek požární ochrany v ČR p i provád ní 

hromadné dekontaminace osob. Proto jsou v diplomové práci uvedeny postupy hasič  p i 

tomto druhu zásahu v ČR a ty konfrontovány s postupy hasič  v USů. Dále je zde uveden 

popis technických prost edk  hasič  z obou zemí, které se používají p i hromadné 

dekontaminaci osob. Pro konfrontaci postup  obou zemí jsou zvolena kritéria hromadné 

dekontaminace osob, ty mezi sebou porovnána a následn  zhodnocena. 
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1 REŠERŠE 

 KOTINSKY, P. a J. HEJDOVÁ. Dekontaminace v požární ochraně. 1. vyd. Ostrava: 

SPBI Spektrum, 2003. 126 s.  ISBN: Ř0-Ř6634-31-0. 

Publikace napomáhá ešit problematiku dekontaminace v rámci jednotek PO. Zabývá se 

p ehledem základních kontaminant  a jejich vliv na lidský organismus, dekontaminačními 

technologiemi, metodami a činidly. Podrobn  popisuje postup dekontaminace hasič  a 

zasažených osob nebezpečnou látkou. Z publikace jsou použity základní pojmy o 

dekontaminaci a dále postupy hasič  p i provád ní hromadné dekontaminace osob. 

 

 KOLEKTIV ůUTOR .  Bojový řád jednotek požární ochrany, Ostrava: SPBI Spektrum 

2007. ISBN:Ř0-Ř6111-ř1-1. 

Součástí ádu jsou metodické listy, jejichž obsahem jsou taktické postupy jednotek 

požární ochrany p i mimo ádných událostech. ád je rozd len do ř kapitol. Z tohoto ádu 

byla použita kapitola L. P edevším metodický list č. 1 - Zásah s p ítomností nebezpečných 

látek, č. 7 - Dekontaminace zasahujících hasič , č. Ř - Dekontaminace biologických látek a 

list č. ř - Dekontaminace radioaktivních látek. 

 

 KOLEKTIV ůUTOR . Konspekty odborné přípravy jednotek požární ochrany II.        

2. vyd. Ostrava: SPBI Spektrum, 200Ř. ISBN: Ř0-Ř6111-Řř-X. 

Publikace obsahuje metodické listy, které slouží k odborné p íprav  jednotek požární 

ochrany. Z publikace byl používán konspekt č. 2-02 – Činnost jednotky požární ochrany p i 

zásahu s p ítomností nebezpečných látek. 

 

 KOLEKTIV ůUTOR .  Katalog typových činností integrovaného záchranného 

systému. Ostrava: SPBI Spektrum, 2004. ISBN: ř7Ř-Ř0-73Ř5-02Ř-ř. 

Katalog obsahuje soubory typových činností složek integrovaného záchranného systému 

p i společném zásahu u mimo ádných událostí. Z tohoto katalogu byl použit list STČ-05/IZS 

Typová činnost složek IZS p i společném zásahu „Nález p edm tu s podez ením na 

p ítomnost B-agens nebo toxin “ a STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS p i společném 

zásahu na uskutečn né a ov ené použití radiologické zbran . 
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 NFPů 472. Standard for Copetence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of 

Mass Destruction Incidents 2008 Edition. ůmerican National Standart 2007. 323 pages. 

Tato norma se zabývá postupy a činnostmi záchraná  u zásahu s výskytem nebezpečné 

látky. Z této normy jsou použity definice základní pojm  p i tomto druhu zásahu a základní 

postupy záchraná , kte í se dostavili na místo mimo ádné události jako první. 

 

 SCHULZE, P. a W. LůKE. Guidelines for Mass Casualty Decontamination During a 

HůZMůT/Weapon of Mass Destruction Incident, Volume I and Volume II. U. S. ůrmy 

Chemical Biological, Radiological and Nuclear School and U. S. ůrmy Edgewood 

Chemical Biological Center, 200ř. řř pages. 

Tato publikace se zabývá problematikou hromadné dekontaminace osob, které byly 

kontaminovány nebezpečnou látkou. Pro tuto práci byly použity postupy a činnosti hasič  na 

míst  mimo ádné události s výskytem nebezpečné látky. 

 

 SHůW John J. Rapid ůcess Mass Decontamination Protocol, The Capitol Region 

Metropolitan Medical Response Systém, 2006. 55 pages. 

Tato publikace se zabývá problematikou rychlé hromadné dekontaminace osob, které 

byly kontaminovány nebezpečnou látkou. Pro tuto práci byly použity postupy a činnosti 

hasič  na míst  mimo ádné události s výskytem nebezpečné látky. 
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2 CHůRůKTERISTIKů DEKONTůMINůCE 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy z oblasti dekontaminace. Dále je zde 

uvedeno základní d lení nebezpečných látek. ů to proto, že stanovení priority k zahájení 

dekontaminace osob se má určit podle toho, jaká nebezpečná látka zp sobila kontaminaci. 

Dále je zde uvedena charakteristika hromadné dekontaminace osob. 

2.1 Definice dekontaminace 

Dekontaminace je: „Soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k 

účinnému odstranění nebezpečné látky (dále jen „kontaminant“). Vzhledem k tomu, že úplné 

odstranění kontaminantu není možné (zůstává tzv. zbytková kontaminace), rozumí se 

dekontaminací snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která 

neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, a jeho likvidace.“[23] 

2.2 Základní d lení dekontaminace 

Podle druhu odstraňovaných látek se dekontaminace d lí na [15,31]: 

 detoxikaci Ěodmo ováníě u chemických látek, 

 dezaktivaci u radioaktivních látek, 

 dezinfekci u biologických látek. 

 

Podle zasaženého objektu rozlišujeme dekontaminaci [15,31]: 

 osob a zví at, 

 vozidel, techniky a zbraní Ěarmádaě, 

 od v  a ochranných prost edk , 

 potravin a vody, 

 terénu a budov. 

 

Metody provád ní dekontaminace [15,31]: 

 mechanické – p ekrytí, ot ení, ometení, vyprášení, 

 fyzikální a fyzikáln  chemické – odpa ování, rozpušt ní Ěomytíě, adĚaběsorpce, 

 chemické – reakce kontaminant  s vhodným činidlem. 
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Dekontaminace podle rozsahu a dokonalosti [31]: 

 částečná – provádí se v co nejkratší dob  po kontaminaci Ěsvléknutí 

kontaminovaného od vu, omytí kontaminovaného místa nap . vodouě, 

 úplná – d kladné omývání t la teplou vodou a mýdlem, poskytnutí náhradní od vu. 

2.3 Formy kontaminace 

Formy kontaminace mohou být vn jší a vnit ní. P i vn jší kontaminaci je zasažen 

povrch lidského t la, zví at, nebo p edm t  a rostlin. U vnit ní dochází k prostoupení 

kontaminant  do vnit ních vrstev lidského t la a tím ke kontaminaci organismu.[15] 

 

P i vnit ní kontaminaci m že nebezpečná látka vniknout do t la t mito zp soby [47]: 

 inhalací – zasažení dýchacích orgán , kdy kontaminant proniká do plic, ve form  par, 

plyn  a jemných aerosol , 

 perkutánn  – zasažení neporušené k že, nebo čast ji pr nik p es poškozenou k ži 

následkem od ení, poran ní, popálení, poleptání apod., 

 zrakovými orgány – zasažením očních spojivek nebo rohovky kontaminantem ve 

form  par, plyn  a jemných aerosol , 

 ingescí – zasažení zažívacích orgán  po požití kontaminovaných potravin nebo 

kontaminant , 

 zasažení jiných orgán  lymfatického a krevního systému – zasažení zamo enou 

technikou, materiálem nebo p i poran ní st epinami chemické munice. 

2.4 Dekontaminační technologie 

V následujícím p ehledu budou uvedeny technologie pro dekontaminaci osob, techniky, 

materiálu, terénu a budov. V tšina t chto technologií je pro jednotky požární ochrany Ědále 

jen „jednotky PO“ě v prostorách zásahu nepoužitelná. Jsou zde i uvedeny technologie, které 

jsou vyvíjeny v rámci v dy a výzkumu. 

P íklady dekontaminačních technologií [17]: 

 ochranné povlaky a nát rové systémy, 

 vysokotlaké systémy Ěsuperkritické kapalinyě, 

 nízkoteplotní technologie, horkovzdušné procesy, elektrochemické procesy, 

 reaktivní chemické procesy Ěoxidace, nukleofilní substituce, fotochemické reakceě, 
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 sorpce Ěpolymerní, reaktivní a katalytické sorbentyě, 

 mechanické procesy Ěoxid uhličitý, ultrazvuk, voda a tlaková vodaě, 

 p sobení ízeného toku energie Ěplazma, ionizující zá eníě, 

 biologické procesy Ěbiodegradace houbami, zelenými rostlinami, kyslíkemě. 

2.5 Zp soby dekontaminace 

Dekontaminace osob v terénních podmínkách se uskutečňuje mokrým nebo suchým 

zp sobem. Hasiči budou ve v tšin  p ípad  používat mokrou dekontaminaci. P i mokrém 

zp sobu se využívá voda, p na, dekontaminační roztoky. P i suchém zp sobu se bude 

používat mechanické odstraňování kontaminantu nap . otírání za sucha Ěpapírem, ručníkemě. 

Dalším možný zp sob suchého zp sobu je vysávání, odpa ování. Výhody a nevýhody obou 

zp sob  jsou uvedeny v tab. č. 1.[17] 

 

       Tab. č. 1 – Srovnání zp sob  dekontaminace [17] 

DEKONTůMINůCE 

  SUCHÁ MOKRÁ 

K 
L 
ů 
D 
Y 

  malé množství odpad    vysoká spolehlivost 
  není nutná zásoba činidel ve skladu   dodatečná účinnost 
  dekontaminaci lze provést p i nízké 
  venkovní teplot  

  snadné jímaní odpadních produkt  
  použití r zných aplikací sm sí 

  prost edky a technika jsou  
  objemov  skladn jší 

  menší nároky na technickou vysp lost      
  dekontaminační techniky   

Z 
Á 
P 
O 
R 
Y 

  nutnost používání výkonných stroj   
  a kvalitních HEPů filtr  p i vysávání 

  nutná následná ekologická likvidace         
  odpadních vod 

  nedostatečná dekontaminační  
  účinnost   nestabilita p ipravované sm si 

  nutnost následného použití mokrého   
  zp sobu   velké množství odpadních vod 

  

  klimatické podmínky Ěbod mrazuě 
  expirační doba dekontaminačního 
  roztoku p i skladování 
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2.6 Dekontaminační látky a sm si 

Dekontaminační látky jsou: „Chemikálie, které reagují s kontaminanty za vzniku méně 

toxických produktů nebo umožňující odstranění kontaminantů z povrchů nebo způsobující 

smrt patogenních mikroorganismů.“[17] 

 
Dekontaminační sm si jsou: „Pevné směsi nebo roztoky, které jsou připraveny 

z dekontaminačních látek, případně dekontaminačních látek se stabilizátory a jsou určeny 

k provádění dekontaminace.“[17] P íklady dekontaminačních sm sí a roztoku Ěčinidelě jsou 

uvedeny v tab. č. 1 a tab. č. 2 p ílohy č. 1. 

 

U dekontaminačních látek a sm sí se setkáváme s t mito nedostatky [17]: 

 neuniverzálnost látky nebo sm si pro dosažení požadovaného účinku proti 

chemickým, biologickým a radioaktivním látkám, 

 chemická agresivita, negativní dopad na životní prost edí, 

 nestabilita vlastností p ipravených sm sí, zejména t ch, které obsahují chlór a 

aktivní kyslík, 

 nezbytná doba p sobení látek i sm sí p i dekontaminaci, 

 ztížená aplikace p i teplotách pod bodem mrazu. 

2.7 D lení nebezpečných látek 

Za mimo ádnou událost s výskytem nebezpečných látek: „Je považována mimořádná 

událost, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou 

ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační 

práce.“[54] 

Nebezpečnými látkami jsou: „Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické 

přípravky, bojové chemické látky, vysoce nebezpečné a rizikové biologické agens a toxiny a 

radioaktivní látky mající jednu nebo více nebezpečných vlastností.“[54] 
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2.7.1 Nebezpečné chemické látky a bojové chemické látky 

Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické p ípravky jsou: „Látky nebo 

přípravky, které za podmínek stanovených zákonem o chemických látkách a chemických 

přípravcích mají jednu nebo více nebezpečných vlastností.“[4] 

Nebezpečnými vlastnostmi u t chto látek jsou mimo jiné toxicita a žíravost. Žíravost 

zp sobuje popáleniny k že. Žíravé látky poškozují lidskou tkáň tím, že jí odjímají vodu a 

rozrušují bun čné st ny. V tab. č. 2 jsou uvedeny stupn  popálenin a jejich charakteristiky. 

[5Ř] 

 

        Tab. č. 2 – Stupn  a charakteristika popálenin [5Ř] 

stupeň charakteristika 

1   - zčervenání pokožky, pálí podobn  jako p i silném slun ní   
  - je postižena svrchní vrstva k že, 

2   - tvorba puchý , pronikání do další vrstvy k že 
  - nutné léka ské ošet ení 

3 
  - pronikání do všech vrstev k že, k že je nebolestivá, 
     jsou zničena nervová zakončení 
  - má bílou až voskovanou barvu, nutné léka ské ošet ení 

4   - dochází ke zničení všech vrstev k že, včetn   
     podkožního tuku, sval  a kostí 

 

 

Látky s toxickými vlastnostmi po vniknutí do organismu nep sobí pouze místn , ale 

ohrožují celý organismus. Nejčast ji bývá postiženo dýchací ústrojí. Vn jší p íznaky toxicity 

nemusí být tak zjevné, jako nap . p i poleptání žíravinou.[5Ř] 

 

Bojové chemické látky Ědále jen „BCHL“ě jsou:  „Chemické látky v plynném, 

kapalném nebo pevném skupenství, které mohou díky svému přímému toxickému působení na 

živé organismy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo 

zvířatům nebo zničit rostliny. Pro své toxické vlastnosti mohou být využity jako bojové 

prostředky.“[54] 
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Dominantní nebezpečnou vlastností u BCHL je toxicita. D lení t chto látek dle jejich 

toxicity je na [30]: 

 dráždivé: 

o slzné Ělakrimátoryě, 

o dráždicí horní dýchací cesty Ěsternityě. 

 zneschopňující: 

o psychicky zneschopňující, 

o fyzicky zneschopňující. 

 dusivé, 

 všeobecn  jedovaté, 

 zpuchý ující, 

 nervov -paralytické. 
 

Dráždivé látky 

 

Tyto látky se d lí na slzné Ělakrimátoryě a dráždivé Ěsternityě pro horní cesty dýchací. 

ůerosolové částice dráždivých látek se mohou zachytit na od vu a mohou být p íčinou 

sekundární intoxikace i po opušt ní kontaminovaného ovzduší. 

Účinky slzných látek se projevují pocitem pálení a ezání v očích Ěp ípadn  pocitem 

cizího t lesa v okuě, slzením a sv tloplachostí. Po expozici t mito látkami je účinek okamžitý, 

po skončení expozice pom rn  rychle odezní. P i p ímém kontaktu m že dojít k podrážd ní 

k že Ěsv d níě a k jejímu dočasnému zarudnutí. P i v tších koncentracích a delší dob  

p sobení mohou dráždivé slzné látky vyvolat podrážd ní horních cest dýchacích, nevolnost, 

zvracení, pr jmy, krvácení z nosu. Mezi slzné látky pat í nap . látka CS, bromacetonfenon, 

látka CR, CS kapsaicin, chlorpikrin, chloracetonfenon, thiofosgen, brombenzylkyanid ĚCů, 

d íve BBCě. 

Účinek látek dráždicích horní cesty dýchací je selektivní drážd ní receptor  

nervových zakončení v sliznicích dýchacích cest. Ten se projevuje silným kašlem, kýcháním, 

pocitem bolesti za hrudní kostí. U t žkých otrav m že dojít k dušnosti spojené s pocitem 

úzkosti a v nejt žších p ípadech až k plicnímu otoku. U t chto látek se účinky projevují se 

zpožd ním Ě ádov  minutyě, na rozdíl od lakrimátor , kde se účinky expozice projevují 

okamžit . Po p erušení expozice odeznívají p íznaky intoxikace až po delší dob  Ě ádov  

hodinyě. Mezi slzné látky pat í nap . CLůRK I Ědifenylchlorarsaně, CLůRK II 

Ědifenylkyanarsaně, adamsit.[30] 
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Dusivé látky 

 
Níže uvedené látky jsou za b žných podmínek plyny nebo siln  t kavé kapaliny. Pr b h 

intoxikace t mito látkami, pokud se jedná o účinku na plíce, je podobný. Dochází ke vzniku 

otoku plic. Ten se tvo í až po n kolika hodinách od intoxikace. V pr b hu doby latence se 

v tšinou p íznaky intoxikace neprojevují. U citliv jších osob se projevuje pocit nasládlé, často 

nep íjemné chuti v ústech. Pozd ji Ěpo dob  latenceě nastupuje silné drážd ní ke kašli, krátký 

dech a cyanotické zbarvení v obličeji a na rtech. V pokročilém stavu akutní otravy vede vznik 

plicního edému k projev m dechové nedostatečnosti a pocit m bolesti v hrudi. Postižený 

vykašlává zp n nou bílou serózní kapalinu zbarvenou do r žova krví z porušené plicní tkán . 

P íčinou úmrtí je absence kyslíku v životn  d ležitých orgánech. Mezi dusivé látky pat í nap . 

fosgen, difosgen, chlorpitkin, chlor, chlortrifluorid, perfluorisobuten.[30] 

 

Zneschopňující látky 

 
Zneschopňující látky lze definovat jako látky, které po intoxikaci lidského organismu 

zabraňují plnit b žné funkce v d sledku nástup  p íznak  určitého stupn  intoxikace. Tyto 

látky se d lí na psychicky a fyzicky zneschopňující. 

Psychicky zneschopňující látky jsou také označována jako psychotomimetika 

Ěpsychodesleptika, halucinogeny, fantastika, psychedelika, psycholytikaě a vyznačují se 

nízkou toxicitou. Projevy intoxikace nastupují v pom rn  krátké dob  Ě ádov  minutyě, 

p estávají p sobit ádov  v hodinách až dnech. Mezi tyto látky pat í nap . LSD, meskalin, 

amfetamin, psylocin, psylocibin, atropin, kokain, ditran. 

Fyzicky zneschopňující látky p sobí na centrální nervovou soustavu. Jejich společným 

znakem je postižení spíše fyzických, než duševních funkcí organismu. Látky vyvolávají r zné 

p íznaky vedoucí k fyzickému zneschopn ní. Tyto látky se dále d lí na tremorogenní a 

lathyrogenní. Tremorogenní látky vyvolávají t es hlavy a končetin nebo svalové záškuby. 

Lathyrogenní látky vyvolávaní nekoordinovaný pohyb hlavy, krouživé pohyby t la v obou 

sm rech. Mezi tyto látky pat í nap . fenylethylaziridiny, tremorin, iminodipropionitril.[30] 

 
Obecně jedovaté látky 

 
Charakteristikou obecn  jedovatých látek je, že mohou v otev eném terénu zp sobit 

t žkou intoxikaci končící smrtí. Tyto látky pat í do kategorie usmrcujících, ničivých nebo 

vy azujících látek. Mezi tyto látky pat í nap . dimethylsulfát, kyanovodík, sulfan, bromkyan, 
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chlorkyan. Kyanovodík a chlorkyan jsou nebezpečné svou vysokou toxicitou, rychlostí účinku 

a možností zneužití teroristy. 

K nejrychleji p sobícím jed m pat í kyanovodík Ěp i inhalaciě. P i inhalačních otravách 

se rozlišují symptomy podle míry intoxikace na lehké, akutní a superakutní. P i lehkých 

otravách se vyskytuje bolest hlavy, hrdla, ztížené dýchaní až dušnost a poruchy vid ní. P i 

akutní otrav  dochází ke zrychlení dechové frekvence a dále ke stavu, kdy postižený není 

schopen ovlivnit hloubku a rychlost dýchání. Dochází k rozší ení zornic a pocitu úzkosti, ke 

ztrát  v domí, k ečím, dýchání slábne, zpomaluje a posléze ustává. Je narušena srdeční 

činnost, ta pokračuje jen n kolik minut. P íčinou úmrtí je nedostatek kyslíku v životn  

d ležitých centrech mozku. P i superakutní otrav  dochází k silnému sev ení krku, 

k ečovitému dýchání a ke ztrát  v domí. Smrt nastává za n kolik minut. U chlorkyanu jsou 

symptomy intoxikace kombinací p íznak  kynanovodíku a látek dráždivých.[30] 

 

Zpuchýřující látky 

 

U t chto látek je p íznačné zpožd ní symptom  intoxikace Ělatenceě. Zasažení NL není 

subjektivn  pociťováno Ěneplatí pro lewisit a fosgenoxim – p i zasažení k že mají dráždivé 

účinkyě. P íznaky kontaminace osob se projevují poruchami centrálního a periferního 

nervového systému. ů to neklidem, únavou, svalovými záškuby, k ečí. Na psychický stav 

p sobí celkovou ochablostí, depresí a melancholickými stavy. U osob zasažených t mito 

látkami byly pozorovány jizvy na k ži, mléčný zákal rohovky, poškození očních víček, 

chronická bronchitida, poruchy trávení. Mezi tyto látky pat í nap . yperit, ethyldichlorsan, 

methyldichlorarsan, fenyldibromarsan, lewisit. 

P i vdechnutí par zpuchý ujících látek se intoxikace projeví s n kolikahodinovým 

zpožd ním. ů to dráždivým kašlem, tlakem a škrábáním za prsní kostí. P i zasažení k že 

Ěparami i kapkamiě probíhá latence n kolik hodin. Poté dochází v míst  zasažení ke 

zčervenání a asi po jednom dni se začínají objevovat puchý e.[30] 

 

Nervově paralytické látky 

 

Nervov  paralytické látky pat í do skupiny smrtících látek. Pat í k nejtoxičt jším BCHL 

s vysokou letalitou a velmi nízkými dávkami Ěkoncentracemiě zp sobující zneschopn ní, aniž 

by byl zasažený varován smyslovými vjemy. Mezi tyto látky pat í nap . tabun, sarin, soman, 

cyklosarin, látka VX, látka R-VX.[30] 
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Intoxikace nervov  paralytickými látkami se projevuje muskarinovými, nikotinovými a 

centráln  nervovými p íznaky. K muskarinovým p íznak m pat í zúžení zornic, citlivost na 

sv telný impuls Ěaž bolestivého charakteruě, p ekrvením a otokem spojivek a nosní sliznice. 

Dochází ke zvýšené sekreci slinných, slzných a potních žláz, k dýchacím potížím. Dále ke 

snížení tepové frekvence a poklesem krevního tlaku. Nikotinové p íznaky se vyznačují 

svalovou ochablostí, t esem, záškuby. Ty postupn  p echázejí i na kosterní svalstvo, které se 

m že stupňovat k ečemi a až k ochrnutí kosterního svalstva. M že docházet k ochrnutí 

dýchacího svalstva. Centráln  nervové p íznaky se projevují jako bolest hlavy, úzkost, emoční 

labilita, neklid, závrat , stavy deprese, zmatenost, poruchy hybnosti, bezv domí.[30] 

2.7.2 Biologické látky 

Biologická látka Ědále jen „B-agens“ě je: „Jakýkoliv organismus přírodní i 

modifikovaný, jehož záměrné použití může způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí 

a zvířat nebo který může způsobit úhyn nebo poškození rostlin.“[54] 

P i jejich zneužití jsou použity ve form  suchého prášku, rozví eného prášku 

Ěaerosolový mrakě nebo kapaliny, pop ípad  prost ednictvím infikovaných zví at nebo 

kontaminací potravin.[17] 

Biologické látky se d li na [2ř]: 

 bakteriální agens: 

o bakterie nap . Bacillus anthracis – anthrax, Yersinia pestis – vyvolává Ěčerný, 

bubonickýě mor, Samonella typhie, Coxiella burnetti – vyvolává Q horečku, 

Brucella melitensis, 

o viry nap . Variola, Dengue, Ebola, Marburg, Lassa, 

o rickettsie nap . Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettssii, 

o houby nap . Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum. 

 toxiny nap . botulin, tetanus toxin, exotoxin ů, cholera toxin, saxitoxin, 

tetrodotoxin, ricin, abrin, palytoxin, batrachotoxin. 

 

Biologické látky pat í do heterogenní skupiny látek, u kterých nastává problém 

s rychlou detekcí konkrétní látky. Nap íklad aerosol obsahující B-agens je zpravidla 

neviditelný, bez chuti a zápachu. Po rozptýlení je obtížné jej zp tn  zjistit. Po zasažení 

organismu mikrobiálními látkami se projevují první p íznaky se zpožd ním i n kolika dn . 

[17,2ř] 
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Naopak u n kterých druh  toxin  se první p íznaky objevují již po n kolika minutách 

nap . Saxitoxin, Tetrodotoxin. V takových p ípadech nastává smrt ádov  v desítkách minut 

od toxikace. Toxiny jsou látky produkované živými organismy. N které toxiny p evyšují 

nejtoxičt jší otravné látky o 3 až 4 ády. Nap íklad k p íznak m otravy toxinem Saxitoxin je 

znecitliv ní jazyka, rt  a konce prst . Ty nastupují v dob  n kolika minut až hodin. Poté se 

rozvíjí znecitliv ní končetin, šíje a celková svalová ochablost. Dostavují se poruchy 

motorické koordinace a k eče. Smrt nastává za 2-12 hodin po selhání svalstva. P i otrav  

tetrodotoxinu dochází po deseti minutách k znecitliv ní jazyka a rt , pozd ji celých úst. Poté 

se projevují k eče kosterního svalstva, slin ní, pocení, celková slabost, dýchací obtíže, 

závrat , mdloby. Dochází ke zpomalení srdeční činnosti, zástav  dechu a posléze nastává 

smrt. Ta m že nastat i do p l hodiny po otrav . 

Klinickými projevy po pr niku biologických látek do lidského organismu jsou reakce 

imunitního systému nap . nevolnost, horečka, zán t, vyrážka. K vlastnostem t chto látek pat í 

nízký práh účinku, vysoká rychlost účinku, nízká infekční dávka zp sobující vy azení živé 

síly anebo zp sobující úmrtí, vysoká úmrtnost.[17,2ř] 

2.7.3 Radioaktivní látky 

Za radioaktivní látky Ědále jen „RaL“ě se označují látky které: „Obsahují nestabilní 

izotopy prvků. Jádra těchto prvků (radionuklidy) se přeměňují v jádra jiných izotopů a přitom 

emitují (vysílají) ionizující záření, především ve formě fotonů (záření gama), částic beta, 

částic alfa, případně neutronů.“[6ř] 

Nebezpečné množství RaL nebo nebezpečný zdroj ionizujícího zá ení Ědále jen „ZIZ“ě 

jsou takové, které: „Mohou způsobit trvalé poškození (amputace končetin, jejich částí, či jiný 

vážný chirurgický zákrok jako důsledek vyvolané radiační popáleniny) osoby, nebo 

bezprostředně ohrozit její život, jestliže se ZIZ nakládá bezpečně a nejsou odpovídajícím 

způsobem chráněny.“[55] 

 

K úniku RaL m že dojít v d sledku zneužití ZIZ teroristy nebo v d sledku nehody 

s t mito ionizačními zdroji. 

P i radiologickém terorismu m že dojít k [55]: 

 využití radioaktivní látky nebo ZIZ k útoku na ve ejná místa s vyšší koncentrací 

osob nebo k útoku na konkrétní osobu či skupinu, 

 p ímému útoku na za ízení provozující či nakládající s významnými ZIZ. 
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Radiační nehody na pracovištích se ZIZ lze rozd lit do dvou kategorií [55]: 

 nehody vedoucí k ozá ení pracovník , kontaminaci pracovišt , pop ípad  uvoln ní 

radioaktivních látek do životního prost edí, 

 nehody ve zdravotnických za ízeních používající ZIZ k diagnostickým nebo 

terapeutickým účel m. 

Radioaktivní látky se mohou dostat do lidského organismu t mito cestami [55]: 

 p ímé zevní ozá ení od ZIZ nebo RaL, 

 zevní ozá ení od RaL rozptýlených do prost edí Ěterén, ovzdušíě, 

 vnit ní ozá ení inhalací od RaL rozptýlených do životního prost edí Ěovzduší, vodní 

zdroje, potravinyě. 

2.Ř Charakteristika hromadné dekontaminace osob 

P i kontaminaci velkého počtu osob je jejich dekontaminace prvo adou činností.  

Včasná dekontaminace zvyšuje šanci na záchranu života a zdraví osob. Rychlé použití mén  

účinného prost edku je lepší, než opožd né použití dekontaminačních činidel. Nad je na 

p ežití kontaminovaných osob tedy závisí na rychlém zahájení a kvalit  částečné 

dekontaminace. P i pozdní dekontaminaci je snížení škodlivých následk  minimální. Po 

částečné dekontaminaci následuje úplná. I tuto činnost je nutné zahájit co nejd íve. Provádí se 

v místech speciální očisty Ěhygienické očistyě.[15] 

 

Hromadná dekontaminace osob je mimo jiné charakteristická: 

 velkým počtem kontaminovaných osob, 

 kontaminací osob nebezpečnou látkou Ěchemickou, radioaktivní, biologickouě, 

 panikou a stresem zasažených osob mimo ádnou událostí,  

 druhem dekontaminačního stanovišt  Ěimprovizované, mobilní specializovanéě, 

 časovou prodlevou dojezdu hasič  se speciálním mobilní technikou a časem 

pot ebným pro p ípravu dekontaminačního stanovišt , 

 prvotním t íd ním osob v nebezpečné zón  Ě„HOT ZONE“ě, 

 stanovení priority k zahájení dekontaminace osob, 

 kapacitní propustností dekontaminačního stanovišt , 

 pot ebným počtem hasič  provád jící dekontaminaci osob, 

 velkým množstvím odpadní kontaminované vody. 
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2.ř Technické prost edky k hromadné dekontaminaci osob 

Hasiči k provád ní hromadné dekontaminace osob v terénních podmínkách používají 

stanovišt  [17]: 

 improvizovaná – stanovišt  je postaveno z cisternových automobilových st íkaček 

Ědále jen „CůS“ě a technických prost edk , které mají ve vybavení, 

 mobilní specializovaná – dekontaminace osob probíhá v krytém za ízení, vnit ní 

prostory jsou vytáp ny, k dekontaminaci se používá teplá voda, dekontaminační 

roztoky a sm si. Odpadní voda se jímá a následn  likviduje. 

 

Výhodou improvizovaného stanovišt  je rychlé zahájení samotné dekontaminace osob 

po dojezdu prvních jednotek hasič  na místo zásahu. Nevýhodou je nap . nemožnost 

provád ní dekontaminace osob v chladném počasí, nemožnost jímat odpadní kontaminovanou 

vodu, narušení osobního soukromí osob p i svlékání od v . 

 

K mobilnímu specializovanému za ízení pro hromadnou dekontaminaci osob 

v terénních podmínkách lze za adit stanovišt  dekontaminace osob Ědále jen „SDO“ě. Toto 

SDO musí být schopno provád t dekontaminaci osob od všech typ  kontaminant  v r zných 

skupenstvích Ěplynná, kapalná a tuhá látkaě. Nevýhodou tohoto stanovišt  je, že v n kterých 

p ípadech m že být doba dojezdu hasič  s touto technikou v ádech hodin. 

SDO musí splňovat tyto požadavky [17]: 

 kapacitní propustnost, 

 odd lený prostor pro dekontaminaci žen, muž  a obsluhy SDO, 

 dekontaminaci lze provád t speciálními dekontaminačními roztoky, 

 dekontaminaci osob lze provád t na nosítkách, 

 krátký čas pro uvedení do pohotovostního stavu, 

 okamžité vytáp ní stanovišt  a okamžité využívání teplé vody, 

 nízké pr točné množství vody v dekontaminačních sprchách, 

 možnost jímání odpadní kontaminované vody, 

 dekontaminaci lze provést p i teplotách slab  pod bodem mrazu, 

 jednoduchá stavba stanovišt  a možnost provedení drobných oprav, 

 na stavbu SDO je použit materiál neporézní, odolný proti mechanickému 

poškození, je snadno dekontaminovatelný, včetn  vnit ního vybavení. 
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3 SKUPINOVÁ DEKONTůMINůCE OSOB V ČR 

V této kapitole je používán termín „skupinová“ dekontaminace osob, protože v ČR je 

dekontaminace osob v terénních podmínkách provád na v mobilních specializovaných SDO. 

V t chto SDO se provádí dekontaminace osob po skupinách Ězvlášť muži, zvlášť ženy, zvlášť 

nepohyblivé osobyě. Značná část této kapitoly je zam ena na popis mobilních 

specializovaných SDO. Dále jsou zde uvedeny postupy jednotek PO p i zásahu s výskytem 

nebezpečných látek, u kterého bude provád na skupinová dekontaminace osob.  

V České republice je dekontaminace obyvatelstva sv ená do gesce Hasičského 

záchranného sboru ČR Ědále jen „HZS ČR“ě, který pat í k základním složkám integrovaného 

záchranného systému Ědále jen „IZS“ě. K dekontaminaci obyvatelstva jsou mimo jiné 

vysílány i jednotky PO z op rných bod  HZS ČR Ěp edurčenost jednotek PO pro záchranné 

práce, viz kap. č. 3.1ě. P i rozsáhlé mimo ádné události s velkým počtem kontaminovaných 

osob m žou být povoláni p íslušníci ze Záchranného útvaru HZS ČR Ědále jen „ZÚ HZS 

ČR“ě. D íve to byl 157. záchranný prapor, který p ešel od 1. 1. 200ř z gesce ůrmády ČR pod 

HZS ČR. Dále m žou být povolání vojáci ůrmády ČR. Síly a prost edky ůrmády ČR a ZÚ 

HZS ČR použitelné pro dekontaminaci osob jsou uvedeny v tab. č. 1 p ílohy č. 2. 

Nevýhodou p i povolání dekontaminačních od ad  ůrmády ČR je časová prodleva mezi 

vznesením požadavku o jejich pot eb  na místo mimo ádné události a odjezdem pot ebných 

sil a prost edk  z místa dislokace Ěaž 4 hod.ě.[3ř] 

3.1 Jednotky PO 

Jednotky PO zasahující p i mimo ádné události s výskytem nebezpečných látek budou 

dle pot eby provád t i skupinovou dekontaminaci osob. V návaznosti na systém plošného 

rozmíst ní sil a prost edk , jejich p edpokládané činnosti na míst  zásahu a vybavenosti 

ochrannými či technickými prost edky se p edurčují jednotky PO do t í typ  [41]: 

Typy jednotek PO jsou následující [41]: 

 základní - „Z“, 

 st ední - „S“, 

 op rná  - „O“. 

P edurčeností jednotky PO se rozumí určení jednotky HZS kraje nebo jednotky sboru 

dobrovolných hasič  vybrané obce k provád ní záchranných prací p i silničních dopravních 
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nehodách a p i zásazích na nebezpečné látky v závislosti na p edem stanoveném rozsahu 

jejich vybavení, početních stavech a p edpokládané dob  dojezdu.[51] 

V tab. č. 1 p ílohy č. 3 jsou uvedeny p edurčené jednotky PO pro dekontaminaci 

obyvatelstva. Op rný bod pro dekontaminaci obyvatelstva zabezpečuje dekontaminaci v 

návaznosti na vytvo ení dekontaminačního pracovišt  p i zasažení osob nebezpečnými 

látkami p i haváriích a dále p i výskytu, či projevech infekčních onemocn ní a nákaz.[51] 

Op rným bodem HZS ČR se rozumí hasičské stanice HZS kraje, na kterých se nachází 

technika pro provád ní konkrétních záchranných prací a dále pot ebný počet hasič  pro 

obsluhu této techniky. Op rné body konkrétních kraj  HZS ČR pro zásahy s výskytem NL 

jsou uvedeny v tab. č. 1 p ílohy č. 4.[52] 

Rozlišují se op rné body pro [52]: 

 likvidaci havárií NL, 

 rozší enou detekci NL, 

 dekontaminaci techniky a osob, 

 olejové havárie, 

 velkoobjemové čerpání vody, 

 dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek, 

 vyprošťování t žkých vozidel, 

 záchranu osob ze z ícených budov,  

 nouzové p ežití obyvatelstva, 

 práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky, 

 provád ní záchranných prací pomocí vrtulníku, 

 práce pod vodní hladinou. 

3.2 Rozd lení místa zásahu 

Místo zásahu se rozd lí do kontrolovaných zón, viz obr. č. 1. Rozd lení do zón vytvá í 

organizovaný systém pro zajišt ní bezpečnosti nasazených sil a prost edk . Na míst  zásahu 

s výskytem NL hasiči vytýčí zónu nebezpečnou a vn jší pop . i bezpečnostní.[6Ř] 

Nebezpečná zóna je: „Vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky 

mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny a vymezuje se 

zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných látek nebo jiných 

charakteristických nebezpečí (pád předmětů)“.[22] 
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      Obr. č. 1 - Rozd lení místa zásahu do zón [6Ř upraveno] 

 

Vn jší zóna je: „Prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu v případě zdrojů 

ionizujícího záření (bezpečnostní zónu). V této zóně se zřizuje nástupní prostor a jsou zde 

soustředěny zasahující síly a prostředky. Na hranici nebezpečné (bezpečnostní) a vnější zóny 

se zřizuje dekontaminační pracoviště.“[54] 

Bezpečnostní zóna se z izuje v p ípad  zásahu p i MU zp sobené zdrojem ionizujícího 

zá ení. Hranice této zóny je definována nam enými hodnotami p íkonu dávkového 

ekvivalentu, pop . plošné aktivity. Je to prostor, ve kterém se zavádí režimová opat ení a 

dodržují zásady radiační ochrany.[54] 

Zóna ohrožení je: „Prostor možného šíření produktů nebezpečné látky na síly a 

prostředky, zpravidla ve směru větru.“[6Ř] 

V p íloze č. 5 na obr. č. 1 je znázorn no rozd lení místa zásahu s výskytem biologické 

látky. Ve stejné p íloze na obr. č. 2 je znázorn no rozd lení místa zásahu s výskytem RaL. 

3.3 T íd ní osob a jejich priorita k dekontaminaci 

Hasiči disponují metodikou pro t íd ní osob postižených mimo ádnou události Ědále jen 

„MU“ě, kdy je nedostatek zdravotnického personálu Ěmetoda STůRTě nap . v nebezpečné 

zón  nebo p i velkém počtu zran ných osob. Nikoli však metodikou pro stanovení priority k 

zahájení dekontaminace zasažených osob dle druhu NL a velikosti kontaminace. Ta se 

projevuje jednotlivými p íznaky Ěsymptomyě dle konkrétní NL. 
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3.3.1 Metoda STůRT 

T íd ní ran ných v nebezpečné zón  budou provád t hasiči. Pro záchraná e 

Zdravotnické záchranné služby nelze zajistit bezpečnost. ů to proto, že nejsou vybaveni 

p íslušnými v cnými či technickými prost edky pro ochranu svého života a zdraví nap . 

protichemickými od vy, p etlakovými dýchacími p ístroji.[17] 

Principem metody STůRT je odhad a označení závažnosti poran ní a stanovení po adí 

zran ných osob k transportu z nebezpečné zóny pomocí štítku p íslušné barvy dopln né číslicí 

pop . symbolem, viz obr. č. 2 v p íloze č. 6. Označení štítky se nemusí provád t, mohou být 

použity plastické barevné pásky, které se upevní na ruku. Cílem je stanovit prioritu transportu 

ob tí z místa incidentu na t ídící stanovišt  ran ných. Na tomto stanovišti jim zdravotníci 

poskytují p ednemocniční neodkladnou péči.[20] 

 

Základní rozt íd ní osob kontaminovaných NL [17,20]: 

 pohyblivé osoby – jsou schopné porozum t pokyn m, schopné mluvit a samostatn  

se pohybovat, 

 nepohyblivé osoby – jsou v bezv domí, nereagují, nejsou schopné samostatného 

pohybu. 

 

Hasiči v nebezpečné zón  budou používat protichemické obleky, jejichž součástí jsou 

rukavice. Ty znemožní kontrolu životních funkcí. ů to proto, že v nich nelze spolehliv  

nahmatat tep a určit stav dýchání. T íd ní se nejprve zúží na skupinu č. 3 Ěpohyblivé osobyě. 

Ta se odvede nebo nasm ruje k hranici nebezpečné zóny sm rem k dekontaminačnímu 

prostoru jako první a pak se transportují ostatní zran ní. Priorita k t íd ní nepohyblivých osob 

je posouzena vizuáln , podle zdravotního stavu osob. Zran né osoby se t ídí do čty  skupin 

Postup t íd ní je uveden na obr. č. 1 v p íloze č. 3.[20] 

Postup t íd ní je následující [20]: 

 č. 3  - zelená Ěsamostatný odchod ze zóny nebo se vzájemnou pomocíě, 

 č. 4 - černá Ěmrtví, poran ní neslučitelné se životemě, označí se a ponechají na 

míst  nálezu, 

 č. 1 - červená Ěneodkladná první pomoc a p ednostní transportě, zran ní jsou 

v kritickém stavu, 

 č. 2 - žlutá Ěneodkladná první pomoc a transport až po č. 1ě, zran ní nejsou 

v kritickém stavu. 
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3.3.2 Priorita k zahájení dekontaminace osob 

Jak již je uvedeno v textu výše, jednotky PO a hlavn  zdravotní záchraná i nedisponují 

metodikou pro stanovení priority k zahájení dekontaminace osob. Priorita zahájení 

dekontaminace osob bude určena podle urgentnosti k zdravotnímu ošet ení. 

 

V následujícím textu je stanovení možné priority k zahájení dekontaminace osob p i 

jejich kontaminaci nebezpečnou chemickou látkou, bojovou chemickou látkou a biologickou 

látkou úvahou autora práce. 

 

Nebezpečné chemické látky a bojové chemické látky 

 

V p ípad  kontaminace osob nebezpečnou chemickou látkou nap . kyseliny, zásady, 

organické látky by se jako první začaly dekontaminovat osoby: 

 v kritickém zdravotním stavu a v bezv domí, 

 s viditelnými projevy účink  zasažení NL, 

 které byly nejblíže místu p sobení NL. 

Tyto osoby se začnou dekontaminovat jako první, protože je nutné zabránit dalšímu 

p sobení NL na lidský organismus nap . kontaminant je vsáklý do od vu, je v p ímém 

kontaktu s k ží nebo p sobí p es oční či ústní sliznici.  

 

P i kontaminaci osob bojovými chemickými látkami výše uvedená priorita zahájení 

dekontaminace nemusí platit. Je nutné p esn  znát o jaký druh BCHL se jedná, jaké má 

účinky na lidský organismus a jak se tyto účinky projevují Ěp íznaky kontaminaceě.  

P i kontaminaci osob BCHL by se Ěpodle druhu této látkyě jako první začaly 

dekontaminovat osoby: 

 podle pravidel uvedených v textu výše,  

a nebo 

 podle pravidel p esn  opačných, nap . p i kontaminaci nervov  paralytickými 

látkami. 
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To proto, že šance osob na p ežití p i kontaminaci n kterých BCHL je jen u t ch, kte í 

jsou vystaveni účink m látky v co nejmenší mí e. Nemají žádné nebo jen minimální projevy 

kontaminace, byly od místa p sobení látky co nejdále, ale je pravd podobné, že s ní p išli do 

kontaktu.  

Nap íklad v p ípad  kontaminace osob nervov  paralytickou látkou je nutné zahájit 

dekontaminaci do dvou minut po zasažení. Pokud se zahájí dekontaminace po více jak deseti 

minutách p sobení této látky na lidský organismus, je jakýkoli detoxikační zásah neúčinný. 

Navíc p i zasažení osob nervov  paralytickou látkou je nutné pro p ežití aplikovat co nejd íve 

ůntidotum Ěprotilátkaě, jinak dochází k úmrtí b hem n kolika minut Ěv závislosti na množství 

látkyě.[30] 

 

Biologické látky 

 

Tyto látky mají takové vlastnosti, že p i jejich zneužití proti obyvatelstvu jsou velmi 

obtížn  zjistitelné. Stejn  jako u BCHL bude použito pravd podobn  malé množství. ůle na 

rozdíl od BCHL nastupuje účinek t chto látek na lidský organismus opožd n  Ědny až týdnyě. 

ů to p edevším u bakteriálních látek. Jen u n kterých toxin  se účinek začne projevovat 

ádov  v minutách od kontaminace osob.[2ř] 

 

Hasiči budou provád t dekontaminaci osob od biologických látek v p ípadech, kdy 

dojde k prokazatelnému zneužití t chto látek proti obyvatelstvu. Nebo také p i haváriích 

s prokázaným výskytem t chto látek. 

V p ípad  kontaminace osob biologickou látkou by se jako první začaly 

dekontaminovat osoby: 

 bakteriální látky: 

o podle pravidel uvedených v textu výše, 

o mají viditelné stopy látek na od vu, povrchu t la, 

o ty, které byly nejblíže místu p sobení NL, 

 toxiny Ězávisí na konkrétní látceě: 

o ty, které nejsou v kritickém zdravotním stavu, nap . nemají k eče, 

o nemají viditelné projevy zasažení NL, ale je p edpoklad, že byli kontaminováni 

Ěplatí to samé jako u BCHL, viz text výšeě. 
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Radioaktivní látky 

 

Dekontaminace RaL je soubor metod, postup  a prost edk  ke snížení rizika ozá ení 

osob a omezení ší ení RaL p enosem.[25] 

Priorita k zahájení dekontaminace osob od RaL je závislá na zdravotním postižení 

kontaminované osoby a vychází se z metody STůRT. Léka  dle naléhavosti a d ležitosti 

zran ní rozt ídí kontaminované osoby: 

 priorita 1 – pot ebují okamžité ošet ení, 

 priorita 2 – pot ebují včasné ošet ení, 

 priorita 3 – mohou počkat na ošet ení, 

 žádná opat ení – nepot ebují ošet ení. 

Osoby s „prioritou 1“ se dle povahy zran ní poskytuje p ednemocniční neodkladná péče 

okamžit  nebo jsou okamžit  transportováni do vybraných nemocničních za ízení, bez 

provedené dekontaminace.[55] 

3.4 Technické prost edky pro dekontaminaci osob 

V této kapitole jsou uvedeny technické prost edky jednotek PO, které se používají pro 

dekontaminaci osob. Je zde uveden detailn jší popis mobilních specializovaných SDO, 

protože dekontaminace osob v terénních podmínkách se primárn  provádí v t chto SDO. 

3.4.1 Improvizované SDO 

Improvizované stanovišt  bude vytvo eno z dostupných technických prost edk  ve 

výbav  CůS. Dále bude dopln no o technické prost edky ve výbav  jiné požární 

automobilové techniky, která p ijede na místo zásahu p ed p íjezdem mobilního 

specializovaného SDO. V podstat  se bude jednat o technické prost edky určené pro 

dekontaminaci hasič . 

Jedná se nap . o tyto prost edky: 

 hadicové vodní proudy, 

 p nidlo k vytvo ení dekontaminačního roztoku Ěsnížení povrchového nap tí vodyě, 

 sprchy a stany určené pro dekontaminaci hasič , 

 dekontaminační prost edky určené pro dekontaminaci hasič , 

 jednorázové obleky TYVEK, náhradní od v pro svléknuté dekontaminované osoby. 
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3.4.2 Mobilní specializované SDO 

Stanovišt  tohoto druhu musí splňovat požadavky uvedené v kap. č. 2.ř. Jednotky PO 

disponují t mito stanovišti: 

 dekontaminační stany ĚSDO-1, GIMůEX, ZSN 24ě, 

 dekontaminační p ív sy ĚSDO-2 Butterfly, SDO-3Rě, 

 dekontaminační kontejner ĚSDO-3KRě, 

 dekontaminační stan kombinovaný s kontejnerem Ěstan CUPOLůdecon1 a 

kontejner MKN KEB-EGE 03ě. 

 

SDO-1 

 

Stanovišt  se skládá ze t í stan  spojených v ad  za sebou Ěcelková délka 1Ř mě, viz 

obr. č. 1,3-4 p ílohy č. 7. Stany jsou podéln  rozd leny p epážkou na dv  části – mužskou a 

ženskou s d tmi. Jednotlivé stany pak mají velikost 6 x 6 x 3,3 m. Stan je tvo en nosnou 

válcovou konstrukcí, podlahou a plášt m. Součástí druhého stanu jsou sprchy osazené 

tryskami. Stanovišt  se p epravuje na dvouosém p ív su, viz obr. č. 2 p ílohy č. 7.[4Ř] 

Technologické vybavení stanovišt  tvo í [4Ř]: 

 elektrocentrála s rozvody elektrického proudu pro osv tlení, 

 teplovzdušné naftové topení s rozvodem teplého vzduchu, 

 vysokotlaký agregát pro oh ev vody,  

 rámové nádrže se signalizátory napln ní a kalovými čerpadly tvo ící odpadové 

hospodá ství, 

 zdroj tlakové vody. 

 

V prvním stanu se nachází lavičky Ěplastové židleě, plastové nádoby Ěsudyě 

s neprodyšnými obaly na kontaminovaný od v a osobní p edm ty nap . šperky, hodinky, 

brýle apod. Dále prost edky na dekontaminaci očí, uší a nosu. Osoby si zde odkládají 

kontaminovaný od v a provádí dekontaminaci oči, nosu, dutiny ústní. 

Ve druhém stanu je na podlaze sb rná jímka. Na ní jsou položeny vyvýšené rošty pro 

zabrán ní styku osob s kontaminovanou vodou. V každé polovin  stanu jsou umíst ny nosiče 

s tryskami a záv sná sprcha. K tomuto stanu je nainstalováno čerpací za ízení k odvodu 

kontaminované vody do sb rných nádrží. Voda pro mokrou dekontaminaci m že mít teplotu 

až 3Ř 0C. Podle druhu kontaminant  je provedena úprava zp sobu nanášení 
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dekontaminačního roztoku. Kontaminované osoby se nejd íve osprchují dekontaminačním 

činidlem, pop ípad  provedou nános dekontaminačního činidla na t lo a poté se d kladn  

osprchují. 

T etí stan je vybaven lavičkami Ěplastovými židlemiě, ručníky na jedno použití, 

sorpčními čtverci na podlaze. Dále nádobami na použitý materiál Ěručníkyě a zásobou 

náhradního čistého prádla Ěsvrchní i spodní oblečení, obuvě. Ve t etím stanu m že probíhat 

kontrola detekce dekontaminované osoby obsluhou SDO. Pokud je m ení negativní, osoba se 

osuší ručníky na jedno použití, oblékne si náhradní od v a odchází na místo shromáždišt  

dekontaminovaných osob. V opačném p ípad  se dekontaminace osoby opakuje.[17,4Ř] 

 

SDO-2 Butterfly 

 

Stanovišt  je postaveno na dvounápravovém p ív su o rozm rech 7,5 x 2,5 x 3,3 m 

s výklopnými bočnicemi na každé stran . Pod každou bočnicí je uložen stanový dílec. Po 

zvednutí bočnice se rozloží stan o p dorysném rozm ru 5 x 3 m. P ední část p ív su je 

tvo ena technologickým za ízením. Zadní část je pr chozí a je zde prostor pro dekontaminaci 

obsluhy, celé stanovišt  viz obr. č. 1-6 p ílohy č. Ř. Vybavení stanovišt  je uloženo ve 

schránkách pod p ív sem a ve vnit ních prostorách p ív su. Součásti dekontaminační 

stanovišt  je záchytná nádrž na kontaminovanou vodu.[17] 

V technologické části stanovišt  se nachází [7]: 

 p ívod studené vody z vodního zdroje, pr tokový oh ívač vody, 

 dv  tlakové nádoby na propan, dv  elektrocentrály, 

 nádrž na čistou vodu se zabudovanými t emi topnými spirálami pro oh ev vody a 

termostatem,  

 čerpadlo, dva proporciální dávkovače Ěp ím šovačeě, 

 ovládání veškeré elektroinstalace. 

 

Rozložené stanovišt  se skládá ze t í částí. První část je tvo ena vstupním stanovým 

dílcem. Nachází se zde lavičky Ěplastové židleě, neprodyšné obaly a nádoby na 

kontaminované oblečení a ostatní p edm ty Ěšperky, hodinky, brýle apod.ě. Dále je zde 

umíst no umyvadlo s rozvodem teplé vody a plastový barel, do kterého se odkládá 

kontaminovaný materiál použitý k výt ru nosu a uší. Osoby si zde svlékají od v a provádí 

dekontaminaci očí, nosu, uší a dutiny ústní.[7,17] 
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Druhá část stanovišt  je umíst na na p ív su. Tato část slouží ke sprchování 

kontaminovaných osob a obsluhy stanovišt . Prostor pro dekontaminaci obsluhy 

v protichemickém obleku je v zadní části p ív su, od prostoru sprchování osob je odd len 

zást nou. Podlaha je tvo ena záchytnou vanou, na které jsou nášlapné rošty. Výška rošt  

zabraňuje kontaktu nohou osob s kontaminovanou vodou. Odvod kontaminované vody je 

zajišt n čty mi vypoušt cími otvory umíst nými v rozích podlahy pod rošty. Odpadní voda 

z p ív su je p ečerpávána čerpadlem do dvou sb rných nádrží umíst ných vedle p ív su. 

Osoby vstupují ze vstupní stanové části po krátkých schodech do sprchovací části stanovišt . 

V první t etin  je proveden nános p edeh átého dekontaminačního roztoku. Zbývající dv  

t etiny slouží k oplachování teplou čistou vodou. Druhá t etina prostoru m že být po uzav ení 

kohout  ke sprchovým hlavicím upravena jako suchá část, ve které osoby počkají po 

stanovenou expoziční dobu na p sobení dekontaminačního činidla. Na výstupu ze sprchové 

části se provádí kontrolní detekce provedené dekontaminace.[7,17] 

T etí část je tvo ena výstupním stanovým dílcem. Nachází se zde lavičky Ěplastové 

židleě, sorpční koberec, koše s náhradním oblečením a obuví. V skládacích regálech jsou 

ručníky na jedno použití. Dekontaminované osoby zde provád jí stejnou činnost jako ve 

t etím stanu u SDO-1.[7,17] 

 

SDO-3 R a SDO-3 KR 

 

Stanovišt  SDO-3 konstrukčn  vychází z p edešlého SDO-2 Butterfly. U p edchozího 

typu byl pohyb osob usm rňován do tvaru „S“, první stan je pouze vstupní a druhý pouze 

výstupní. U SDO-3 je první stan vstupní i výstupní Ěženská částě, druhý je op t vstupní i 

výstupní Ěmužská částě, viz obr. č. 1,2 p ílohy č. ř. Z toho vyplývá, že sprchovací stanovišt  

v kontejneru/p ív su je odd leno na dva prostory Ěmužská a ženská částě. Pro každou část 

m žou být k dispozici až dva koridory. Pohyb osob je teda p ímý s kolmým vstupem do 

sprchovací části. Postup stanovišt m je usm rňován semaforem Ězelená/červená barvaě. 

Dekontaminace nepohyblivých osob se provádí v horizontální poloze na pojezdovém nosiči 

vyrobeném z nerezové oceli a skládacích nosítek.[34] 

 

Toto stanovišt  je umíst no: 

 na kontejneru ĚSDO-3KRě, 

 na dvounápravovém p ív su ĚSDO-3Rě.[34] 
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Tato stanovišt  si jsou v n kterých technických prvcích podobná anebo shodná. Ob  

stanovišt  jsou technologicky tvo ena [34]: 

 vstupní a výstupní částí Ěstanové dílce umíst né na obou bočnicích stanovišt ě, 

 sprchovací částí Ěvnit ní prostor p ív su/kontejneruě, 

 stanovišt m pro dekontaminaci obsluhy Ězadní část p ív su/kontejneru tvo ena 

výklopným stanovým dílcem v prostoru výstupu osobě, 

 technologickou částí Ěstrojovnouě – v p ední části p ív su/kontejneru, 

 úložným prostorem, 

 vanou na svod odpadní vody po dekontaminaci, 

 vybavením a p íslušenstvím Ěobdobn  jako u SDO-2ě. 

 

Postup p i dekontaminaci osob u tohoto stanovišt  je obdobný jako u SDO-2. 

 

Dekontaminační kontejner se stanem CUPOLůdecon1 

 

Dekontaminační stanovišt  je umíst no v dekontaminačním kontejneru s označením 

MKN KEB-EGE 03. Nosič kontejneru je umíst n na vozidle MůN TGů 26.430 6X6 BL, viz 

obr. č. 1 v p íloze č. 10. Dekontaminační kontejner obsahuje stany od anglického výrobce 

HUGHES.[50] 

Manipulace s kontejnerem, rozložení a složení stanovišt  je uvedeno na 

http://www.keb-ege.cz/video_1.php.  

Stanovišt  se skládá ze t í stan  CUPOLůdecon1 a pr chozího dekontaminačního 

kontejneru, viz obr. č. 2-4 v p íloze č. 10. Ten se umisťuje mezi první Ěvstupníě a t etí 

Ěvýstupníě stan. Stany se skládají z odolné nafukovací nosné konstrukce a samotného 

vym nitelného jednoúčelového stanu. Vnit ní prostory stanu mají demontovatelné centrální 

p epážky, které umožňují rozd lení prostoru na t i části Ěženskou s d tmi, mužskou a část pro 

nepohyblivé osoby na nosítkáchě. Stan má t i vchody a východy vybavené rolovatelnými 

záv sy se zipovým uzáv rem. K dispozici je systém dvou sprch vybavený rychle 

uvolňovacími spojkami pro vým nu sprch a kartáč  Ědruhý staně. Každý z nich má vlastní 

p ívod vody. Jeden p ívod m že být použit jako primární dekontaminační systém, který m že 

být p ipojen k zásobníku s dekontaminačním činidlem. Druhý m že být použit pro konečné 

omytí a spláchnutí nečistot. Osv tlení stan  je externí. Součásti vnit ní st ny je „rukáv“, který 

je možné p ipojit ke zdroji teplého a studeného vzduchu. St ny stanu jsou opat eny čty mi 

pr hlednými okénky, aby pr b h dekontaminace mohl být sledován. Podlahu druhého stanu 
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tvo í záchytná vana s nylon/butyl/nylonového materiálu Ětrilaminátě. V každém rohu je 

odtoková výpusť umožňující snadné odčerpávání kontaminované vody z nejnižšího bodu. Pro 

zamezení styku osob s kontaminovanou vodou je stanová podlaha opat ena plastovými 

rohožemi. Postup p i dekontaminaci osob je obdobný jako u SDO-1. V první stanu se osoby 

svléknou, ve druhém osprchují a ve t etím osuší a obléknou náhradní od v.[ř,11,50] 

 

 

Dekontaminační stan GIMůEX 

 

Jednodílný stan s p dorysnými rozm ry 5,5 x 6 m je rozd len na t i vnit ní samostatné 

části Ěmužská, ženská s d tmi a část pro nepohyblivé osobyě, viz obr. č. 1 p ílohy č. 11. 

Oddíly vzniknou zav šením polyethylenových záv s , které jsou vym nitelné. Každý oddíl se 

d lí na t i prostory - svlékací, sprchovací a oblékací. 

Do stanu se vchází boční stranou, štítová strana je zcela uzav ena. Podlahu sprchovací 

části stanu tvo í vým nné jímací vany na kontaminovanou vodu. Sprchovací část je vybavena 

rozvodem pro p ívod vody, zakončen sprchovými hlavicemi. Pro dekontaminaci osob na 

nosítkách je rozvod vybaven ruční sprchou a prostorem umožňující pohyb dvou osob. Nosnou 

konstrukci tvo í nafukovací válce. Hmotnost stanu je 130 kg.[37] 

 

Technologické vybavení stanovišt  tvo í [37]: 

 dekontaminační technologie deFcon P-haut s ovládáním, 

 teplovzdušný vytáp cí agregát Ěspalování naftaě, 

 pr tokový oh ívač vody Ěspalování nafta, topný olejě, 

 elektrocentrála, 

 osv tlení stanu Ězá ivkové t lesaě,   

 kalové čerpadlo k odpadovému hospodá ství, 

 kompresor. 

 

Součástí dekontaminačního stanovišt  jsou rozvody vody a dekontaminačního činidla, 

sprchové rámy, nádoba na dekontaminační činidlo, plastové barely, nášlapné rošty, náhradní 

oblečení pro osoby, záchytná nádrž na kontaminovanou vodu 1 m3.[37] 

Toto stanovišt  je vybaveno dekontaminační technologií deFcon. Technologické 

za ízení je p enositelná sm šovací jednotka s ovládacím panelem. Do jednotky je zaveden 

p ívod tlakového vzduchu, vody a dekontaminačního roztoku, viz obr. č. 1 p ílohy č. 12. 
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Za ízení produkuje dekontaminační p nu o optimální jakosti. S definovanou konsistencí se 

p na udrží na kolmých plochách a stéká pomalu a kontrolovateln . P ívod tlakového vzduchu 

je zajišt n od kompresoru. Jako zdroj vody slouží CůS. Voda m že být p ed vstupem do 

sm šovacího za ízení oh átá v pr tokovém oh ívači. Modul deFcon P-Haut Ěsm šovací 

jednotkaě poté dodává vodu a dekontaminační činidlo do sprch umíst ných ve stanu, viz obr. 

č. 1 p ílohy č. 12. Vzniklá odpadní voda se dopravuje ze sprchové části pomocí kalového 

čerpadla do p ipravené záchytné nádrže.[37] 

Postup p i dekontaminaci osob je obdobný, jako u SDO-1. Jen se všechny 

dekontaminační činnosti provádí v jednom stanu. 

 

Dekontaminační stan ZSN 24 

 

Jednodílný stan o rozm rech 6 x 4,5 x 2,Ř5 m, viz obr. č. 2,3 v p íloze č. 11, je možné 

pomocí vnit ních p epážek rozd lit na dv  samostatné části Ěmužská, ženská část s d tmiě. 

Každý z oddíl  je rozd len na t i prostory – svlékací, sprchovací a oblékací. Nosnou část 

stanu tvo í nafukovací válce z oboustranné opryžované polyamidované tkaniny. Materiál 

podlahy je oboustranná tkanina nánosována polyvinylchloridem, materiál st ešní části je 

tkanina Udineza, základ PUR jednostranný nános PVC. Hmotnost stanu je 70 kg.[56] 

Celé stanovišt  je umíst no na kontejnerovém automobilu s výbavou pro chemické 

zásahy Ědále jen „Ků-CH“ě, viz obr. č. 4 p ílohy č. 11. 

 

Technologické vybavení stanovišt  tvo í [37]: 

 dekontaminační technologie deFcon P-haut s ovládáním, 

 teplovzdušný vytáp cí agregát Ěspalování naftaě, 

 pr tokový oh ívač vody Ěspalování nafta, topný olejě, 

 elektrocentrála, kompresor, 

 osv tlení stanu Ězá ivkové osv tlovací t lesaě, 

 kalové čerpadlo k odpadovému hospodá ství. 

Součástí dekontaminačního stanovišt  jsou rozvody vody a dekontaminačního činidla, 

sprchové rámy, nádoba na dekontaminační činidlo, plastové barely, nášlapné rošty, náhradní 

oblečení pro osoby, záchytná nádrž na kontaminovanou vodu [56]. Postup p i dekontaminaci 

osob je obdobný, jako u SDO-1. Jen se všechny dekontaminační činnosti provádí v jednom 

stanu. 
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3.5 Postup jednotek PO p i dekontaminaci osob  

V této kapitole bude popsána činnost jednotek PO p i provád ní skupinové 

dekontaminace osob. Hasiči nedisponují metodickými p edpisy zabývající se postupy p i 

dekontaminaci velkého počtu osob. Jejich činnost se bude odvíjet dle metodických p edpis  

určených pro zásah s výskytem nebezpečné látky nap . Uskutečn né a ov ené použití 

radiologické zbran , Nález p edm tu s podez ením na p ítomnost B-agens. 

 

První jednotky PO na míst  mimo ádné události budou postupovat dle základních 

pravidel, která jsou stanovena pro zásah s výskytem nebezpečné látky. Jako je nap . 

nezajížd t do bezprost ední blízkosti výskytu NL, p ibližování k místu MU z náv trné strany, 

zahájení pr zkumu v nebezpečné zón . Pr zkumem se zjišťuje, o jaký druh události se jedná, 

jaké je pravd podobné množství uniklé látky, možnost ší ení NL, počet kontaminovaných 

osob a jejich zdravotní stav. Velitel zásahu p ijímá prvo adá opat ení pro záchranu osob, 

uzavírá místo MU. Místo zásahu hasiči rozd lí do zón, viz kap. č. 3.2. Velitel zásahu stanoví 

činnost a pravidla v jednotlivých zónách. Na obr. č. 1 v p íloze č. 13 je uvedeno možné 

rozd lení vn jší zóny na jednotlivé prostory. Postupy, zásady a činnosti jednotek PO p i 

zásahu s výskytem NL jsou uvedeny v [1Ř,1ř,21,22,23,24,25,6Ř].  

Tyto postupy budou jednotky PO používat p i z ízení jak improvizovaného, tak i 

mobilního specializovaného SDO. U osob zasažených nebezpečnými látkami dochází 

k vnit ní a vn jší kontaminaci. Hasiči dokážou provád t dekontaminaci osob pouze p i jejich 

vn jší kontaminaci. ů to mokrým zp sobem s p ebytkem vody a vhodn  zvoleným 

dekontaminačním roztokem, viz tab. č. 1  p ílohy č. 1. 

K vnit ní dekontaminaci osob nemají pot ebné vybavení, jedná se p edevším o antidota. 

ůntidotum je látka, jejíž účinek je schopný eliminovat negativní účinky látky s toxickými 

vlastnostmi. ůntidotní terapie je aktivní opat ení k detoxikaci lidského organismu [47]. 

D ležitým aspektem p ed zahájením samotné dekontaminace je stanovení priority, které 

osoby se budou dekontaminovat jako první. To se provádí správným rozt íd ním 

kontaminovaných osob: 

 dle druhu nebezpečné látky Ěchemická, biologická, radioaktivníě, 

 dle zdravotního stavu osob Ěp íznaky kontaminaceě, 

 dle p edpokládaného množství uniklé NL, 

 dle vzdálenosti osob od místa p sobení NL. 
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3.5.1 Improvizované SDO 

Jednotky PO nedisponují metodickými p edpisy pro z ízení improvizovaného stanovišt  

s následnou činností na tomto stanovišti. Dekontaminace osob zasažených NL na tomto druhu 

stanovišti bude spočívat ve snížení účink  NL na takovou úroveň, která je neohrožuje na 

život  a zdraví. Proto se budou provád t tyto činnosti: 

 zahájení dekontaminace osob co nejd íve, 

 svléknutí co nejv tšího množství od vu Ěosoby mají viditelné známky kontaminace 

na od vu nebo zdravotní p íznaky kontaminace nap . sv d ní nebo zarudnutí k žeě, 

 poskytnutí respirátor  na ochranu dýchacích cest p i kontaminaci osob RaL, 

 použití co nejv tšího množství vody k odstran ní kontaminantu ze zasažených osob 

NL Ěrozprášený nebo mlhový vodní proudě, 

 mokrou dekontaminaci provést u svlečených i nesvlečených osob, 

 poskytnutí náhradního od vu ĚTYVEKě. 

3.5.2 Mobilní specializované SDO 

V následujícím textu je popsána činnost jednotek PO p i skupinové dekontaminaci 

osob. Není zde uveden postup hasič  p i stavb , zprovozn ní a zajišt ní provozu SDO. 

Kapitola je rozd lena na t i části a to podle druhu nebezpečné látky, která kontaminaci osob 

zp sobila. 

 

Nebezpečná chemická látka a bojová chemická látky 

 

Postup p i dekontaminaci osob [17,1Ř,1ř]: 

 nebezpečná zóna: 

 hasiči provedou t íd ní osob na pohyblivé a nepohyblivé ĚSTůRTě, 

 hasiči nasm rují pohyblivé osoby k hranici nebezpečné zóny Ěsm rem 

k dekontaminačnímu prostoruě, 

 nepohyblivé osoby hasiči transportují k hranici nebezpečné zóny Ěsm rem k 

dekontaminačnímu prostoruě. 
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 vn jší zóna - dekontaminační prostor: 

 p ed výstupem z nebezpečné zóny se provede prvotní evidenční označení 

potencionáln  kontaminovaných osob Ězpravidla provádí hasičiě, 

 léka  nebo zdravotník stanoví prioritu k zahájení dekontaminace osob - t íd ní, 

 osoby s nejnižší prioritou budou čekat ve vyhrazeném prostoru, 

 zahájení dekontaminace na SDO - osoby si svléknou od v a vloží ho do 

neprodyšného obalu; cenné v ci a doklady vloží do menšího neprodyšného obalu; 

hasiči ho označí stejným evidenčním číslem, jakým je označena kontaminovaná 

osoba p i výstupu z NZ, 

 oči, uši a ústa si osoby vypláchnou čistou vodou nebo dekontaminačním roztokem, 

 osoby se osprchují dekontaminační roztokem a poté čistou vodou, 

 v p ípad  kontaminace BCHL hasiči provedou kontrolu úsp šnosti dekontaminace 

Ěm eníě; pokud je m ení pozitivní, osoby mokrou dekontaminaci opakují, 

 osoby se osuší ručníkem a obléknou náhradní od v, 

 u nepohyblivých osob provádí výše uvedené činnosti obsluha dekontaminačního 

stanovišt  Ězpravidla dva hasiči v protichemickém oblekuě, 

 na výstupu z dekontaminačního stanovišt  provádí zdravotník prohlídku 

dekontaminovaných osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní péče 

ĚSTůRTě, v p ípad  pot eby rozhodne o transportu dekontaminovaných osob do 

zdravotnického za ízení, 

 poté se osoby p esouvají do týlového prostoru na shromáždišt  dekontaminovaných 

osob. 

 týlový prostor: 

 p íslušníci Policie ČR ve spolupráci s p íslušníky HZS provedou registraci osob, 

k tomu využijí tiskopis „Kontrola osoby“, požadované údaje jsou: 

o jméno a p íjmení, 

o rok narození, 

o údaje o místu trvalého pobytu, p íp. místu, kde se osoba zdržuje, 

o kontaktní telefon. 

 v p ípad  pot eby je dekontaminovaným osobám poskytována p ednemocniční 

neodkladná péče. 
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Biologické látky 

 

Postup p i dekontaminaci osob [17,1ř,24]: 

 nebezpečná zóna: 

 postup je obdobný jako u chemických nebezpečných látek. 

 vn jší zóna - dekontaminační prostor: 

 p ed výstupem z nebezpečné zóny se provede prvotní evidenční označení 

potencionáln  kontaminovaných osob Ězpravidla provádí hasičiě, 

 orgán ochrany ve ejného zdraví Ědále jen „OOVZ“ě stanoví režim celkových 

protiepidemických opat ení a stanoví preventivních a profylaktických opat ení u 

potencionáln  kontaminovaných osob Ěurčí prioritu k zahájení dekontaminaci osob 

- t íd níě, osoby s nejnižší prioritou budou čekat ve vyhrazeném prostoru, 

 zahájení dekontaminace na SDO - kontaminované osoby si svléknou od v, ten se 

odkládá v ochranných rukavicích do dvou neprodyšných, samostatn  

uzavíratelných obal  Ěobal v obaluě; doklady a cenné v ci se ukládají zvlášť do 

dvou neprodyšných, samostatn  uzavíratelných obal ; hasiči ho označí stejným 

evidenčním číslem, jakým je označena kontaminovaná osoba p i výstupu z NZ, 

 osoby provádí mokrou dekontaminaci otíráním nebo post ikem p ipraveným z 

roztoku dezinfekčního prost edku „Persteril 36 %“ nesmí se aplikovat do očí 

Ěkoncentrace roztoku je uvedena v tab. č. 3ě, 

 p i mechanickém nanášení roztoku se používaný roztok po aplikaci na deseti 

osobách vym ní za nový, 

 mytí pokožky a vlas  se provádí mýdlem s dezinfekčním účinkem, nap íklad 

„Mikano TR“, s následným oplachem vlažnou vodou, 

 po osušení se osoby obléknou náhradní od v, 

 u nepohyblivých osob provádí výše uvedené činnosti obsluha dekontaminačního 

stanovišt  Ězpravidla dva hasiči v protichemickém oblekuě, 

 na výstupu z dekontaminačního stanovišt  provádí zdravotník prohlídku 

dekontaminovaných osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní péče 

ĚSTůRTě, v p ípad  pot eby rozhodne o transportu dekontaminovaných osob do 

zdravotnického za ízení, 

 poté se osoby p esouvají do týlového prostoru na shromáždišt  dekontaminovaných 

osob. 
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 týlový prostor: 

 postup je obdobný jako u chemických nebezpečných látek, 

 v p ípad  propušt ní dezinfikovaná osoba obdrží od OOVZ rozhodnutí o určených 

protiepidemických opat eních a další odborné pokyny. 

 
     Tab. č. 3 – Dekontaminační prost edek na B-agens [24] 

Obchodní název 
dezinfekčního 

prost edku 

Zp sob aplikace 
pro od vy 

Dezinfekce 
pokožky osob 

„Persteril 36 %“ 
dekontaminační 

sprcha 0,2% roztok, 
expozice 1 min ruční 

„Persteril  15 %“ 
dekontaminační 

sprcha 0,4% roztok, 
expozice 1 min 

ruční 
 

 

Radioaktivní látky 

 

P i kontaminaci obyvatelstva tímto druhem látky není bezprost edn  nutné na míst  

zásahu provád t jejich dekontaminaci. Je vhodné ji organizovat v lokalitách s možností 

manipulace s kontaminovanou vodou.[1Ř] 

Pokud se velitel zásahu p esto rozhodne zahájit skupinovou dekontaminaci osob, pak 

postup p i této činnosti je uveden v následujícím textu. 

 

Postup p i dekontaminaci osob [17,1Ř,25,55]: 

 nebezpečná zóna - bezpečnostní zóna: 

 činnost hasič  je obdobná jako v textu výše, jen jsou osoby sm rovány k vn jší 

hranici bezpečnostní zóny, 

 p i výstupu osob z bezpečnostní zóny budou hasiči provád t jejich dozimetrickou 

kontrolu. 

 vn jší zóna: 

 na stanovišti dozimetrické kontroly se osoby rozt ídí na kontaminované a 

nekontaminované Ěu kontaminovaných osob je nam ená plošná aktivita v tší než 

[10 Bq/cm2]ě, 
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 zdravotník provede t íd ní osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní 

péče ĚSTůRTě, v p ípad  pot eby rozhodne o transportu osob do zdravotnického 

za ízení, bez provedené dekontaminace, 

 kontaminované osoby se p esouvají k dekontaminačnímu stanovišti,  

 nekontaminované a nezran né osoby Ězran né ošet ené osobyě se p esouvají do 

týlového prostoru Ěregistrace osobě; po vypln ní registračního formulá e Ěviz 

p íloha č. 15ě jsou propušt ny dom ; jsou instruovány o tom, že se mají doma co 

nejd íve svléknout od v a osprchovat.  

 vn jší zóna – dekontaminační prostor: 

 hasiči provedou p ed vstupem osob do dekontaminačního stanovišt  jejich 

evidenční označení, 

 na dekontaminačním stanovišti osoby podstupují malý evakuační cyklus,  

viz obr. č. 1 v p íloze č. 16, 

 p i svlékání od vu kontaminované osoby postupují tak, aby došlo k co nejmenšímu 

rozví ení prachových částic; oblečení ukládají do neprodyšných uzavíratelných 

obal ; obal se označí stejným evidenčním číslem jako kontaminovaná osoba; jako 

poslední se snímá ochranná maska nebo rouška Ěpokud byly použityě, 

 p ed samotnou dekontaminací se osoby vysmrkají do čistého papírového 

kapesníku; prom ením kapesníku s nosním sekretem se provádí kontrola na vnit ní 

kontaminaci Ěp i vdechnutí nebo požití RaL rozhodují o zp sobu vnit ní 

dekontaminace specializovaná pracovišt ě, 

 p ed sprchováním si osoby vypláchnou oči a ústa proudem čisté vody,  

 osoby provedou úplnou dekontaminaci t la vodou, mýdlem a šamponem; používají 

p itom mycí kartáčky; ty je nutné používat opatrn , aby nedošlo k porušení k že a 

vniknutí kontaminantu do hlubších vrstev k že, 

 pokud ani p i opakované dekontaminaci nedojde k poklesu pod hodnotu plošné 

aktivity 10 [Bq/cm2], je podez ení došlo k vnit ní kontaminaci, 

 místa na t le osob s vyšší aktivitou se pot ou mastným krémem a p elepí náplastí, 

 osoby se osuší, obléknou náhradní od v, 

 na výstupu z dekontaminačního stanovišt  provádí zdravotník prohlídku 

dekontaminovaných osob a určí prioritu pro poskytnutí neodkladné zdravotní péče 

ĚSTůRTě, v p ípad  pot eby rozhodne o transportu dekontaminovaných osob do 

zdravotnického za ízení, 

 poté se dekontaminované osoby p esouvají do týlového prostoru. 
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 vn jší zóna – týlový prostor [17,55]: 

 dekontaminovaným osobám je poskytnuta zdravotnická péče; hasiči do p íjezdu 

ZZS Ěpak tuto činnost provádí zdravotníciě vyplňují s osobami registrační formulá , 

viz p íloha č. 15 a je jim vydáno potvrzení na kontaminované oblečení a osobní 

v ci; hasiči místo registračního formulá e budou mít „Záznamový list o m ení 

kontaminace osob“, viz p íloha č. 14, 

 p ed propušt ním dom  jsou dekontaminované osoby informovány, na kterých 

místech obdrží další instrukce. 

3.6 Kontaminovaná voda 

P i skupinové dekontaminaci osob vzniká velké množství kontaminované vody. Velitel 

zásahu rozhodne o jímání odpadních produkt  na základ  situace a podmínek na míst  

zásahu. Ke svému rozhodnutí využívá informace z databází informačních program  vedených 

na operačních st ediscích HZS kraje.[23] 

Je-li tato voda kontaminována radioaktivními látkami, B-agens, bojovými chemickými 

látkami nebo toxickými nebezpečnými chemickými látkami, musí být jímána do sb rných 

nádrží. O jímání kontaminované vody od ostatních NL rozhodne velitel zásahu, na základ  

charakteru NL a po dohod  s orgány životního prost edí ĚČeská inspekce životního prost edí, 

Ministerstvo životního prost edíě.[54] 

Je-li odpadní voda kontaminována biologickou látkou, musí se zachytávat. Po napln ní 

záchytných nádrží se provede dezinfekce této vody „Persteril 36 %“. Po stanovené expozici 

Ěcca 10 minutě a se souhlasem orgánu životního prost edí a orgánu ve ejného zdraví se m že 

tato odpadní voda vypustit do kanalizace.[24]  

V p ípad  kontaminace RaL nebo bojovými chemickými látkami rozhoduje o dalším 

nakládání se sb rnou nádrží či nádobou napln nou kontaminovanou vodou Státní ústav 

jaderné bezpečnosti, pop . Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany. Je-li odpadní 

voda kontaminována RaL, musí se zachytávat do uzav ených nádrží. Po ukončení 

dekontaminace musí být zajišt na její ekologická likvidace.[24]  
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4 HROMůDNÁ DEKONTůMINůCE OSOB V USů 

V této kapitole je používán termín „hromadná“ dekontaminace osob, protože v USů je 

dekontaminace osob primárn  provád na na improvizovaných SDO Ěmuži i ženy dohromadyě. 

Jsou zde popsány postupy hasič  p i provád ní hromadné dekontaminaci osob a dále jaké 

prost edky k této činnosti používají. V USů provádí hromadnou dekontaminaci osob mimo 

jiné i HůZMůT týmy – jednotky určené pro zásahy s výskytem NL. 

 

V USů provádí hasiči tyto typy dekontaminace osob [66]: 

 „emergency“ – nouzová dekontaminace, 

 „rapid mass“ – rychlá hromadná dekontaminace, 

 „mass“ – hromadná dekontaminace, 

 „technical“ – technická dekontaminace, 

 „post-fire“ – dekontaminace po hašení požáru, 

 „dry“ – suchá dekontaminace. 

 

Nouzová dekontaminace se používá v p ípad , kdy je nutno rychle nasadit záchraná e 

k záchranným pracím a není čas na vytvo ení specializovaného dekontaminačního stanovišt . 

Toto stanovišt  musí být p ipraveno v provozu p ed prvním vstupem záchraná  do „HOT 

ZONE“. Je tvo eno jednoduchými prost edky pro p ípadné odstran ní kontaminantu 

z povrchu ochranných od v  zasahujících osob, nap . hadicový vodní proud, kbelík s vodou 

nebo s p nidlem, jarem, t lovým šampónem, kartáče, smetáky.[66] 

Rychlá hromadná dekontaminace osob se používá v p ípadech, kde je nutné provést 

dekontaminaci velkého počtu kontaminovaných osob za co nejkratší dobu. P i této 

dekontaminaci, stejn  jako p i nouzové, se v prvotních fázích ešení incidentu nespoléhá na 

HůZMůT týmy. Tyto týmy jsou p edurčené na zásahy s výskytem nebezpečných látek. 

Používají se technické prost edky ve výbav  CůS. Dekontaminace se provádí dostatečn  

velkým množstvím vody. Dekontaminační roztoky, systematické a dlouhé sprchování osob 

nejsou až tak d ležité, jako rychlost zahájení a rychlost provád ní jejich očisty od NL. Suchá 

dekontaminace je považována pouze za alternativní zp sob.[66] 

Hromadná dekontaminace navazuje na rychlou hromadnou dekontaminaci. Na místo 

incidentu p ijížd jí posily z ad dalších záchraná  nap . HůZMůT týmy.  Z izuje se více 

dekontaminačních stanovišť a to zvlášť pro nepohyblivé a pohyblivé osoby Ěkoridor pro muže 

a ženyě. Jsou z ízena mobilní specializovaná stanovišt  pro dekontaminaci osob.[66] 
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Technická dekontaminace je definována jako systematické očišt ní pracovník  

Ězáchraná ě od možné kontaminace NL v „HOT ZONE“. U t chto osob se p edpokládá 

použití protichemických oblek  nebo jiných osobních ochranných prost edk . Osoby 

provád jící dekontaminaci mají stejnou anebo o jednu úroveň menší protichemickou ochranu 

než osoby, které vstupují do „HOT ZONE“. Dekontaminační pracovišt  je vybaveno 

specializovanými prost edky nap . dekontaminační sprchy, stany, p ív sy. Jsou p ipraveny 

speciální dekontaminační roztoky. Tuto dekontaminaci provádí HůZMůT týmy. Tento druh 

dekontaminace se používá jak p i primární, tak hlavn  p i sekundární očist  velkého počtu 

kontaminovaných osob. Sekundární dekontaminace se provádí po nouzové. Spočívá 

v d sledném očišt ní ob tí od kontaminant . Používá se teplá voda, dekontaminační sm si a 

roztoky Ěčinidlaě, technické prost edky pro zjišt ní úsp šnosti dekontaminace. Odpadní 

kontaminovaná voda se zachytává do sb rných nádrží.[66] 

Dekontaminace po hašení požár  spočívá ve vyprání od v  a hygienickou očistu t la 

zasahujících hasič . Z provedené studie hasič  z m sta Phoenix je patrné, že hasiči b hem 

hašení požár  p ijdou do kontaktu s nebezpečnými látkami, které jsou součásti zplodin ho ení. 

Pokud mají chrán né dýchací cesty Ědýchací p ístrojeě, ulpívají nebezpečné látky na jejich 

zásahových od vech.[66] 

Suchá dekontaminace se používá v p ípadech, kdy je nedostatek vody pro mokrou 

dekontaminaci nebo panují nep íznivé meteorologické podmínky Ěchladné počasíě. Tato 

dekontaminace spočívá v odstran ní od vu z kontaminovaných osob, tím se sníží 

kontaminace až o Ř0 %. Následn  dochází k odstran ní kontaminantu z povrchu t la otíráním 

pomocí ručník , absorpčních ut rek apod. Poté je kontaminovaných osobám poskytnut 

náhradní od v nebo jednorázový ochranný oblek.[66] 

4.1 Zásady hromadné dekontaminace osob 

Mezi hlavní zásady hromadné dekontaminaci osob pat í [2,62,63,67]: 

 očekávat pom r kontaminovaných a nekontaminovaných osob 1:5, 

 rychlost zahájení a rychlost provád ní dekontaminace, 

 svléknutí co možná nejv tšího množství od v  z ob tí Ěalespoň po spodní prádloě, 

 použití velkého množství vody Ěmlhové, rozprášené vodní proudyě, 

 pokud se zjistí, jaká kapalná nebezpečná látka zp sobila kontaminaci, je nutné 

zahájit dekontaminaci co nejd íve. 
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Kontaminované osoby si svlékají od v od hlavy k nohám, tím se snižuje vdechování par 

a plyn  NL.  Pokud si ob ti odmítají svléci od v, m lo by jejich oplachování vodou trvat 

alespoň dvojnásobek času, než u svlečených osob. Je žádoucí, aby se ob ti svlékly alespoň do 

spodního prádla. Zároveň se musí respektovat jejich osobní soukromí.[26] 

D ležitost odstran ní oblečení z ob tí spočívá v tom, že se sníží p sobení účink  

kontaminant  na nižší úroveň. Procentuální snížení p sobení kontaminantu na osoby závisí na 

druhu svléknutého oblečení [26]: 

 košile s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, ponožky a boty o Ř0 %, 

 košile s krátkým rukávem, dlouhé kalhoty, ponožky a boty o 70 %, 

 halenka s dlouhým rukávem, sukn , ponožky a boty o 65 %, 

 košile s krátkým rukávem, krátké kalhoty, ponožky a boty o 50 %, 

 halenka s krátkým rukávem, sukn , ponožky a boty o 50 %. 

 

Podle hodnot venkovních teplot se rozd luje hromadná dekontaminace osob do čty  

metod.[2Ř,62,63,67] 

Metoda 1 – jeli hodnota venkovní teploty ≥1Ř 0C, mohou být osoby dekontaminovány 

v improvizovaných stanovištích. Dekontaminační stanovišt  je vytvo eno dv ma vedle sebe 

stojícími CůS a technickými prost edky ve výbav  CůS. Kontaminované osoby provád jí 

veškeré úkony dekontaminace na volném prostranství. ů to je svléknutí od vu, opláchnutí 

vodou, obléknutí náhradního od vu a vyčkání na další pokyny pop ípad  na transport do 

nemocničního za ízení.  

Metoda 2 – jeli hodnota venkovní teploty 2 až 17 0C, jsou osoby dekontaminovány ve 

specializovaných mobilních stanovištích nap . stany, p ív sy. Tyto prost edky mají 

k dispozici teplou vodu a vyh ívané vnit ní prostory. Kontaminované osoby si mohou 

odstranit kontaminovaný od v p ed vstupem do t chto stanovišť. Po provedené 

dekontaminaci se osoby shromažďují v p ilehlých budovách nap . hotel, nemocnice apod. 

Tyto objekty mají dostatek náhradního provizorního oblečení, tím odpadává záchraná m 

obstarat svlečeným osobám náhradní od v. 

Metoda 3 – hodnota venkovní teploty klesá pod bod mrazu. Samotný proces 

dekontaminace probíhá ve vnit ních prostorách budov nap . nemocnice, ve ejné plavecké 

bazény, sportovní za ízení se sprchami, školy apod. Ve venkovním prost edí probíhá t íd ní 

kontaminovaných osob a ty zde vyčkávají na další pokyny záchraná . 

Metoda 4 – hodnota venkovní teploty klesá pod bod mrazu. Kontaminované osoby se 

dekontaminují suchým zp sobem. Nejd íve si odstraní od v Ěaspoň po spodní prádloě a poté 
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provedou otírání povrchu t la nap . jednorázovým papírovým ručníkem. Pak nastupují do 

p ipravených dopravních prost edk  Ěautobusy, minibusyě a jsou p epraveni do budov, kde se 

provádí jejich mokrá dekontaminace Ěnap . nemocnice, ve ejné plavecké bazény, sportovní 

za ízení se sprchami, školy apod.ě. 

4.2 Jednotky PO 

Státní správa v USů nerozlišuje hasiče na dobrovolné a profesionální. Zákon pouze 

stanovuje, jaký výcvik hasiči musí absolvovat a o tom zda p sobí jako dobrovolní či placení.  

O z ízení hasičského sboru s placenými hasiči rozhoduje m sto v závislosti na svých 

finančních možnostech.[61] 

Hromadnou dekontaminaci osob provádí: 

 každá jednotka hasič  disponující CůS, 

 HůZMůT týmy – hasiči, 

 další HůZMůT týmy Ěnap . armáda, personál nemocnicě. 

4.3 Rozd lení místa zásahu 

Místo zásahu s výskytem NL se rozd luje, jak je patrné z obr. č. 2 do t í zón [44]: 

 „HOT ZONE“ – horká zóna, 

 „WůRM ZONE“ – teplá zóna, 

 „COLD ZONE“ – studená zóna. 

 
„HOT ZONE“ je prostor bezprost edn  obklopující místo úniku a p sobení NL. Je zde 

nejv tší pravd podobnost kontaminace osob NL a nejv tší riziko pro zasahující osoby. Hasiči 

vstupující do tohoto prostoru musí mít odpovídající úroveň osobní ochrany. Na vn jší hranici 

se z izuje vstupní a výstupní kontrolní bod.[44] 

„WůRM ZONE“ je p echodná oblast mezi „HOT ZONE“ a „COLD ZONE“. 

Pravd podobnost kontaminace osob NL  je menší než u p edešlé zóny. Proto zasahující osoby 

mohou mít o jednu úroveň nižší osobní ochranu, než v „HOT ZONE“. Hasiči mohou být 

v této zón  kontaminování NL a to p i kontaktu se zasaženými osobami. V tomto prostoru je 

z ízeno shromáždišt  kontaminovaných osob a dekontaminační stanovišt .[44] 
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   Obr. č. 2 – Druhy zón [3 upraveno] 

 

„COLD ZONE“ je nejvzdálen jší prostor od místa úniku nebo p sobení NL. Tento prostor 

by nem l být kontaminovaný NL. Nachází se zde velitelské stanovišt , shromáždišt  

dekontaminovaných osob, místo pro poskytování p ednemocniční neodkladné péče.[44] 

Záchraná i provád jí u osob vstupující do této zóny t íd ní osob a to dle jejich 

zdravotního stavu. P edpokládá se, že tyto osoby prošly dekontaminací nebo nejsou 

kontaminováni. Záchraná i musí být obez etní p ed každou osobou, která není mokrá Ěm že 

být kontaminovánaě. Proto, pokud to místní podmínky dovolí, pak prvních 25 m „COLD 

ZONE“ je považováno za oblast s možnou p ítomností par NL. V této oblasti se smí 

pohybovat pouze záchraná i a ob ti incidentu.[27] 

4.4 T íd ní osob a jejich priorita k dekontaminaci 

Hasiči v USů disponují metodikou pro t íd ní osob Ěmetoda STůRTě, princip této 

metody viz kap. 3.4.1. Záchraná i Ěp edevším léka , zdravotníkě mají k dispozici metodiku na 

stanovení priority k zahájení dekontaminace osob. Tato metodika je použitelná jen tehdy, 

pokud bude NL identifikována a pokud je zdravotník s touto metodikou seznámen. 

4.4.1 Metoda STůRT 

V USů je p i kontaminaci osob NL navíc tato metoda dopln na o t íd ní ob tí dle 

velikosti p íznak  kontaminace NL Ěod velmi závažných až po minimální p íznakyě, a o 

vzdálenost ob ti od místa p sobení NL, viz obr. č. 3,4 p ílohy č. 6.  
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Kontaminované osoby se v „HOT ZONE“ rozt ídí do následujících skupin [62]: 

 nepohyblivé, 

 pohyblivé se symptomy zasažení NL, 

 pohyblivé bez symptom  zasažení NL, ale byli vystaveni kontaminantu, 

 pohyblivé bez symptomu zasažení NL, bez p íznak  zjevné expozice. 

4.4.2 Priorita k zahájení dekontaminace osob 

V následujícím textu je popsáno t íd ní osob k zahájení Ěprioritaě jejich dekontaminace. 

Tuto prioritu stanoví zdravotník na shromažďovacím míst  kontaminovaných osob. 

 

Priorita pro zahájení dekontaminace osob je následující [2,2Ř,62,5ř]: 

1. dekontaminace pohyblivých osob, 

2. dekontaminace nepohyblivých osob p i v domí, 

3. dekontaminace nepohyblivých osob v bezv domí, 

4. dekontaminace zem elých ob tí. 

 

Priorita zahájení dekontaminace pohyblivých osob je následující [27,2Ř,5ř]: 

1. osoby, které byli nejblíže místu p sobení NL, 

2. osoby, které byli zasaženi párami nebo aerosolem NL, 

3. osoby, které byli viditeln  zasažení kapalnou NL nap . na k ži, na od vu, 

4. osoby, u kterých se vyskytují symptomy zasažení NL nebo závažné zdravotní 

problémy Ědušnost, pocit svírání na hrudiě, 

5. osoby, které mají b žná zran ní; nevyskytují se symptomy zasažení NL, byli daleko 

od místa p sobení NL. 

 

Priorita k zahájení dekontaminace u nepohyblivých osob m že vycházet z počátečního 

t íd ní ob tí ĚSTůRTě.[27,2Ř,5ř] 

V následujícím textu je stanovení priority k zahájení dekontaminace osob dle druhu NL. 

Nebezpečné látky rozt íd ny na pr myslové chemikálie Ěpesticidy, fumigantyě, bojové 

chemické látky, biologické látky a radioaktivní látky. 
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Průmyslové chemikálie 

 

Počet pr myslových chemikálií je n kolik tisíc Ědesetitisíceě. V následujícím odstavci je 

popsáno všeobecné t íd ní osob k zahájení dekontaminace pro tuto skupinu látek. V dalších 

odstavcích jsou pro p íklad uvedeny pesticidy a fumiganty. 

 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]:  

 ob ti nejblíže místu úniku Ěp sobeníě NL anebo byli vystaveni expozici NL, 

 ob ti vykazují n jaké známky kontaminace NL na k ži nebo na od vu, 

 ob ti vykazují závažné p íznaky kontaminace NL. 

St ední priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti, které nejsou tak blízko místu úniku Ěp sobeníě NL a mají minimální známky 

kontaminace na k ži nebo na od vu, 

 ob ti, které jsou mírn  symptomatické. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti, které jsou daleko od místa úniku NL, 

 ob ti, které nemají ov enou kontaminaci oblečení nebo povrch t la NL, 

 ob ti, které jsou asymptomatické. 

 

Pesticidy 

„Jsou látky nebo směsi látek určených k prevenci, ničení nebo zvládání jakéhokoliv 

škůdce, včetně vektorů onemocnění člověka nebo zvířat, nežádoucích druhů rostlin nebo 

živočichů způsobující škody v průběhu výroby, zpracování, skladování, přepravy nebo 

uvádění na trh potravin zemědělských komodit.“[4ř] Do této skupiny látek pat í nap . 

herbicidy, insekticidy. 

 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 vysoká intenzita zasažení osob NL, 

 vn jší a vnit ní od v je mokrý, povrch t la je mokrý, 

 osoby mají zjevné nebo možné p íznaky/symptomy zasažení NL.  

St ední priorita pro dekontaminaci: 

 st ední intenzita zasažení osob NL, 

 osoby mají vrchní od v vlhký, k že je vlhká, 

 osoby mají možné p íznaky zasažení NL. 
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Nízká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 nízká intenzita zasažení osob NL, 

 k že nebo oblečení nejsou vlhké, 

 osoby jsou bez p íznaku zasažení NL. 

 

Fumiganty 

Fumiganty se liší od pesticid  tím, že jsou to látky v plynném skupenství. Mají 

schopnost proniknout do lidského organismu k ží, dýchacími cestami nebo potravním 

traktem.[1] 

 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 potenciální zdroj úniku NL je ve vzdálenosti menší než 400 m, 1320 ft, ¼ míle. 

St ední priorita pro dekontaminaci: 

 zdroj úniku NL je ve vzdálenosti mezi 400 až Ř00 m, 1320 až 2640 ft, ¼ až 1 mile. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 potenciální zdroj úniku nebezpečné látky je ve vzdálenosti v tší než Ř00 metr , 

v tší než 2640 ft nebo v tší než 1 mile. 

 
Chemické bojové látky 

 

Nervov  paralytické látky 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 osoba má k eče, nedýchá, má ztížené dýchání, 

 osoba má postižené dva a více d ležité orgán , 

 osoba má závažné poruchy v domí, k eče, 

 ob ti se musí okamžit  podat protilátka a kyslík. 

St ední priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti s podez ením na znečišt ní pokožky kapalnou látkou, 

 ob ti jsou vystaveny bezprost ednímu p sobení NL, 

 ob ti, u kterých došlo po podání protilátky ke zlepšení zdravotního stavu. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti jsou pohyblivé, komunikují, jsou zasaženi parami NL, 

 ob ti se dusí, mióza Ěantidotum doporučenoě, 

 ob ti zvrací Ěantidotum doporučenoě. 
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Obecn  jedovaté látky 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 ob ti mají k eče, zastavuje se dýchání anebo není p ítomna srdeční činnost, musí se 

okamžit  podat protilátka a kyslík. 

St ední priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti se zotavují z t žkých akutních účink  p sobení NL, jsou v bezv domí, je 

p ítomno dýchání, musí se okamžit  podat protilátka a kyslík. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 osoby byli n kolik desítek minut vystaveni párám NL, neprojevují se p íznaky 

zasažení. 

 
Dusivé látky 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 pouze ty ob ti, které se vyskytovaly v hustém oblaku NL a nebo p išli do kontaktu 

s kapalnou NL. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti byly vystaveny krátké nebo p erušované expozici par NL. 

 

Zpuchý ující látky 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 ob ti, jejichž dýchací cesty jsou ovlivn ny b hem n kolika hodin po expozici, ob ti 

mají podrážd nou pokožkou, oči a k že je zčervenalá. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti nevykazují podrážd ní k že nebo zarudnutí očí; je velice pravd podobné, že 

NL nebyla p ítomna. 

 

Zneschopňující látky 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 pouze ty ob ti, které se vyskytovaly v hustém mračnu paralyzující látky po delší 

dobu, nebo p išli do styku se st íkající kapalinou paralyzující látky. 

Nízká Priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti byly vystaveny krátké nebo p erušované expozice paralyzující látky, nemusí 

podstoupit dekontaminaci. 
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B-agent 

 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 pouze ty ob ti u incidentu, které p išli do p ímého kontaktu s mikroorganismy nebo 

toxiny. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti, které nep išli do p ímého kontaktu s mikroorganismy nebo toxiny, 

 ob ti, které mohly být vystaveny aerosolu nebo prášku NL. 

  
Radioaktivní látky 

 

Vysoká priorita pro dekontaminaci [1]: 

 ob ti, které byly pokryté radioaktivním prachem, 

 ob ti, které se vyskytovaly v radioaktivním kou i, 

 ob ti, u kterých je pravd podobné, že byli vystaveni účink m ionizačního zá ení. 

Nízká priorita pro dekontaminaci: 

 ob ti, které nebyly v p ímém kontaktu s radioaktivním prachem nebo 

radioaktivními parami, 

 ob ti, které byli v rámci incidentu proti sm ru v tru, 

 ob ti, které nevdechli radioaktivní materiál. 

 

Po dekontaminaci jsou ob ti op t rozt íd ny Ězdravotníkemě a to podle zdravotního 

stavu. Pak se shromažďují v jednotlivých sektorech, viz obr. č. 5 p ílohy č. 6. 
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4.5 Technické prost edky pro dekontaminaci osob 

V kapitole jsou uvedeny technické prost edky hasič , které se používají pro 

dekontaminaci osob v terénních podmínkách.  

Dekontaminace osob v terénních podmínkách se provádí na stanovištích: 

 improvizovaných, 

 mobilních specializovaných. 

4.5.1 Improvizované SDO 

Toto stanovišt  se používá v p ípadech, kdy je nutné provést rychlou nebo nouzovou 

dekontaminaci osob a není na míst  incidentu mobilní specializované SDO. Je tvo eno CůS  a 

technickými prot edky v její výbav . Dále m že být dopln no o automobilový žeb ík Ědále 

jen „ůZ“ě. 

Dv  CůS se postaví vedle sebe na vzdálenost 10 až 20 ft Ě1 ft = 0,3 mě tak, aby ovládací 

panel čerpadla byl na vn jší stran  vzniklého koridoru, viz obr. č. 1-12,14,15 p ílohy č. 17. 

Do vzniklého koridoru je pomocí proudnic umíst ných na boku CůS dopravována voda. Pro 

zvýšení množství dodávané vody do koridoru se stanovišt  doplňuje o ůZ Ěstanovišt  LPDS, 

viz obr. č. 13 v p íloze č. 17ě a další hadicové vodní proudy. Proudnice se nastavují na 

rozt íšt ný nebo mlhový vodní proud. Na čerpadle CůS je nastaven tlak 50 až ř0 psi 

Ě1psi=6,řkPaě. ůutomobilový žeb ík se umístí, pokud je to možné, na výstupní stran  

dekontaminačního koridou a nebo pokud je dostatek místa vedle CůS. Pro zvýšení úsp šnosti 

odstran ní kontaminantu ze zasažených osob se do dekontaminačního koridoru pokládá 

roztažená hadice do tvaru „S“. P i pr chodu koridorem se kontaminované osoby pohybují po 

sm ru této hadice. Tím se zmenší rychlost pohybu osob, což má za následek setrvání osob 

v koridoru požadovanou dobu, a že budou osprchovány ze všech stran Ě3600ě. Další možností 

improvizovaného stavovišt  je postavení dvou CůS vedle sebe. P es horní část nástavby 

t chto voz  se položí nastavovací žeb íky a na n  se p ipevní plachty. Tím se rozd li 

dekontaminačního koridor na požadované prostory Ěstanovišt  EDCS, viz obr. č. 16-21 

v p íloze č. 17ě, a to na mužskou a ženskou část.[2,62,63] 
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4.5.2 Mobilní specializované SDO 

Tyto stanovišt  jsou určena pro technickou dekontaminaci osob. Tento druh 

dekontaminace provád jí ty jednotky hasič , které jsou určené na zásahy s výskytem 

nebezpečných látek - HůZMůT týmy hasič . Vlastní HůZMůT týmy má nap . armáda, nebo 

biologické a chemické instituty. Práv  HůZMůT týmy hasič  jsou vybaveny mobilními 

specializovanými SDO, viz obr. č. 1-13 p ílohy č. 1Ř a obr. 1-4 p ílohy č. 1ř.  

Mobilní specializovaná SDO jsou tvo ena: 

 dekontaminačními stany, 

 dekontaminačními p ív sy Ěnáv syě, 

 kombinací dekontaminačního p ív su a stanu, 

 dekontaminačním vozidlem, 

 kombinací dekontaminačního vozu a stanu. 

 
Tyto dekontaminační stanovišt  poskytují kontaminovaným osobám: 

 ochranu p ed meteorologickými vlivy Ědéšť, vítr, nízká teplotaě, 

 soukromí p i dekontaminačním procesu, neboť stanovišt  je rozd leno: 

- na prostor pro muže, 

- na prostor pro ženy, 

- na prostor pro nepohyblivé osoby, 

 a dále viz kap. 2.ř. 

 

Stanovišt  tohoto typu jsou dále podle pot eby vybaveny elektrickým agregátem, 

rozvodem elekt iny, osv tlením, technickým za ízením pro vytvo ení a rozvod 

dekontaminačního roztoku, agregátem na oh ev vzduchu, čerpadlem a záchytnými nádržemi 

na kontaminovanou vodu, dekontaminačními sadami pro zasažené osoby.[43] 

4.6 Postup hasič  p i dekontaminaci osob 

V této kapitole bude popsána činnost hasič  p i provád ní hromadné dekontaminace 

osob. Značný prostor je v nován postup m hasič  p i dekontaminaci osob na 

improvizovaném SDO. To proto, že na tomto stanovišti se provádí rychlá hromadná 

dekontaminace osob Ěčástečnáě, která je up ednostňována p ed technickou dekontaminací 

osob. 
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První jednotky hasič  na míst  mimo ádné události budou postupovat dle základních 

pravidel, která jsou stanovena pro zásah s výskytem nebezpečné látky.  

Mezi tyto standartní pokyny pat í [44]: 

 pokud to podmínky dovolí, najížd t k místu incidentu z náv trné strany, 

 rozd lení místa incidentu do p íslušných zón, 

 vytvo ení a zajišt ní vnit ního a vn jšího perimetru, 

 kontrolovaný pohyb záchraná  v jednotlivých zónách, 

 odpovídající stupeň osobní ochrany hasič  dle jejich pohybu v zónách, 

 ízený vstup a výstup osob ze zón, 

 záchraná i vstupují do „HOT ZONE“ p es kontrolní bod Ěnachází se na rozmezí 

„HOT“ a „WůRM ZONE“ě, 

 kontrólní bod je od místa incidentu vzdálen minináln  300 ft a to bez rozdílu druhu 

kontaminantu Ěchemická, biologická či radioaktivní látkaě, 

 pokud dochází k úmrtí osob p i jejich t íd ní, je nutné p ehodnotit obvod „HOT 

ZONE“ Ěmrtvé kontaminované osoby by m ly ležet v této zón ě, 

 další postupy a činnosti viz [44]. 

4.6.1 Improvizované SDO 

Veškeré postupy, úkony a činnosti sm ují k provedení hromadné dekontaminace 

velkého počtu osob co nejrychleji. Z tohoto d vodu se nejd íve provádí dekontaminace 

částečná.  

V p íloze č. 20 jsou uvedeny pokyny ĚCHECKLISTě pro zásahy s výskytem NL, u 

kterých je nutné provád t rychlou hromadnou dekontaminaci osob. Činnost hasič  u tohoto 

druhu zásahu se rozd luje do p ti krok .[62] 

T mito kroky jsou [62]: 

1. počáteční velikost incidentu, 

2. kontrola nad ob tmi a t íd ní osob p ed a po dekontaminaci, 

3. nastavení celého dekontaminačního procesu, 

4. samotné provád ní hromadné dekontaminace osob, 

5. činnost po provedené dekontaminaci. 
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V kroku č. 1 se po p íjezdu záchraná  na místo incidentu hodnotí druh a velikost 

události. Jestli došlo k úniku nebo zneužití NL, jestli jsou kontaminovány osoby. Dále se 

zjišťuje, zda se u ob tí vyskytují symptomy expozice NL  a zda je nutné provád t jejich 

hromadnou dekontaminaci.[62] 

V kroku č. 2 se záchraná i snaží získat kontrolu nad ob tmi incidentu, sm ují je do 

bezpečné oblasti. Zde jim jsou poskytovány pot ebné informace. Záchraná i provádí prvotní 

t íd ní osob do skupin a poté jsou odeslání na dekontaminační stanovišt . Rychle se určují 

osoby, které se nemusí dekontaminovat. Tím se snižují zdroje Ěpočet záchraná , počet 

technikyě pot ebné pro provád ní dekontaminace.[62] 

V kroku č. 3 se ustavuje technika na vytvo ení dekontaminačních stanovišť, p ipraví se 

ostatní pot ebné technické prost edky, rozd lí se stanovišt  na jednotlivé sektory.[62] 

V kroku č. 4 se stanoví činnost jednotlivých záchraná  p i dekontaminaci osob. 

Provádí se dekontaminace Ěstanovení priority, odstran ní od v , sprchování vodou, 

poskytnutí náhradního od vu, registrace ob tí, odeslaní ob tí do „COLD ZONE“.[62] 

V kroku č. 5 jsou p ijata opat ení sm ující k dekontaminovaným osobám v „COLD 

ZONE“. Jako je nap . pozorování osob z d vod  možn  zm ny zdravotního stavu, 

nebo nutnost provedení sekundární dekontaminace. Dále to je transport osob do nemocničních 

za ízení, zajišt ní náhradního oblečení, poskytnutí p íst eší Ěbudovy v blízkosti incidentuě. 

[62] 

 

V následujím textu není popsána stavba improvizovaného SDO a jeho obsluha. 

Postup p i rychlé hromadné dekontaminaci osob je následující [1,27,62,63]: 

 dekontaminační stanovišt  se z izuje na náv trné stran  Ěp edevším p i výskytu 

chemické nebo radioaktivní látkyě, m lo by být dostatečn  velké a to s p ihlédnutím 

na počet kontaminovaných osob, 

 p i velkém počtu ob tí se z izuje více stanovišť, 

 pokud to místní podmínky dovolí, dekontaminační stanovišt  se z izuje do kopce 

Ěvzniklá kontaminovaná voda pak odtéká do „HOT ZONE“ě, 

 pokud to situace a podmínky dovolují, m lo by být dekontaminační stanovišt  pro 

záchraná e na jiném míst  než pro hromadnou dekontaminaci osob, 

 pokud to podmínky dovolí Ěčas, dostatek sil a prost edk ě, usm rňuje se odtok 

vzniklé kontamivané vody; je žádoucí zabránit poškození životního prost edí 

vzniklou kontaminovanou vodou Ězabrán ní znečišt ní vodních zdroj ě, 
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 pokud je nedostatek sil a prost edk  nebo pokud je nutné použít záchraná e pouze 

k rychlé záchran  osob Ědekontaminaceě, životy a zdraví osob mají p ednost p ed 

kontaminací životního prost edí Ěodtok kontaminované vody je alespoň sm rován 

do p dy, travnaté plochy, p íkopuě, 

 k provád ní dekontaminace je nutné zajistit velké množsvtví ručník , dek, 

náhradního oblečení, neprodyšných obal  Ěigelitové pytleě a to z vlastních zdroj  

nebo z p ilehlých budov Ěhotely, obchody, školy, nemocniceě, 

 kontaminované osoby se nasm rují ke kontrolnímu bodu na hranici „HOT“ a 

„WůRM ZONE“ Ěp ed dekontaminační stanovišt ě, 

- shromážďišt  kontaminových osob je umíst no mimo oblast odtékající 

kontaminované vody z dekontaminačního procesu, 

 na shromáždišti osob se provádí jejich t íd ní na ob ti se symptomy kontaminace a 

bez symptom  kontaminace; následn  jsou označení štítkem nebo páskou p íslušné 

barvy ĚSTůRTě; zdravotník určí prioritu k dekontaminaci viz kap. č. 4.4, 

 p i velkém počtu ob tí se m žou osoby p i t íd ní označit lihovou fixou na čelo, 

označování štítkem ĚSTůRTě se provádí v okamžiku, kdy je to možné, 

 d ti by m ly mít doprovod Ěrodič, sourozenec, učitel, známýě, 

 pokud jsou nepohyblivé osoby kontaminované BCHL Ěnervov  paralytická látka, 

obecn  jedovatá látkaě označeny prioritou 111 Ěokamžitá dekontaminaceě, pak p i 

nepodání protilátky mají prioritu 44k Ěmtrvíě, 

 osoby bez symptom  kontaminace se p esouvají na vyhrazené místo „WůRM 

ZONE“; zde je záchraná i bedlivé pozorují, zda u nich nedochází ke zm nám 

zdravotního stavu, 

 osoby se symptomy kontaminace jsou odesláni na dekontaminační stanovišt  

k provedení částečné dekontaminace, 

- jsou informováni o nutnosti svléknutí od vu Ěalespoň po spodní prádloě, 

- pokud si necht jí od v svléknout, prochází p es dekontaminační koridor 

oblečeni, 

- tyto osoby jsou po dekontaminaci umíst ny odd len  od ostatních osob, 

 p ed vstupem do dekontaminačního koridoru dostávají kontaminované osoby od 

hasič  jasné a z etelné pokyny, nap . postup p i svlékání od vu Ěod hlavy k nohámě, 

nedotýkat se očí, úst, 



 

 51

 

 svléknutý od v a osobní v ci se odkládají do p ipravených neprodyšných obal , 

tyto obaly se označí stejnou identifikací jako osoby nap . stejné evidenční číslo, 

proužek s čárkovým kódem, 

 pokud je nutno provést dekontaminaci velice rychle nebo je nedostatek 

neprodyšných obal  či evidenčních označení, veškeré od vy se odkládají na jedno 

místo bez jejich evidence, 

 dekontaminační roztok je tvo en sm sí vody a jakékoliv zdravotn  nezávadné látky, 

která snižuje povrchové nap tí vody nap . d tský sprchový gel, tekuté mýdlo apod., 

 osoby v dekontaminačním koridoru jsou nejprve osprchovány vodou, potom se na 

jejich t lo nanese jemnými kartáči dekontaminační roztok a poté jsou op t 

osprchovány vodou, délka sprchování trvá od 30 do 1Ř0 sekund a to dle druhu NL, 

 pokud není k dispozici dekontaminační činidlo, provádí se dekontaminace pouze 

velkým množstvím vody Ěmlhový či rozprášený vodní proudě, 

 osoby v dekontaminačním koridoru se ídí vizuálními pokyny hasič , nap . pomalé 

otáčení t la kolem své osy, zvednutí rukou, zrychlení nebo zpomalení ch ze; to aby 

došlo k d kladnému opláchnutí všech částí t la vodou, 

 osoby po opušt ní dekontaminačního koridoru se osuší nap . jednorázovým 

ručníkem; dostávají náhradní od v, do kterého se oblečou a postupují na 

shromáždišt  dekontaminovaných osob v „COLD ZONE“, 

- na tomto stanovišti léka  dle zdravotního stavu určí prioritu pro p ednemocniční 

neodkladnou péči ĚSTůRTě, nap . zdravotní ošet ení na míst  incidentu nebo 

transport do nemocnice, 

- dále zde dochází k registraci dekontaminovaných osob, 

 záchraná i v „COLD ZONE“ pozorují p ípadnou zm nu zdravotního stavu 

dekontaminovaných osob. 

 

Je-li kontaminantem RaL pak postup p i dekontaminaci osob je obdobný jako v textu 

výše. Dále se provádí [1,27,62,63]: 

 p i požáru na míst  incidentu se mají osoby evakuovat do vzdálenosti 2000 ft, 

 p i výstupu z „HOT ZONE“ podstupují osoby radiační m ení na p ítomnost RaL, 

 p i pozitivním nálezu následuje dekontaminace, 

 pokud jsou kontaminované osoby ve vážném zdravotním stavu, má p ednost 

záchrana života p ed jejich dekontaminací, 
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 je-li nutný okamžitý p evoz do nemocničního za ízení, probíhá m ení na vnit ní 

nebo vn jší kontaminaci p i transportu, 

 po provedené dekontaminaci se op t provádí radiační m ení, 

- jeli m ení pozitivní, dekontaminace se opakuje, 

- mokrá dekontaminace se opakuje max. 2x, 

- kontaminované místo se na t le označí nap . lihovou fixou, 

 mokrá dekontaminace se provádí vlažnou vodou, 

- studená voda uzavírá kožní póry, RaL se h e odstraňuje, 

- teplá voda otevírá kožní póry, RaL postupuje do hlubších vrstev k že, 

 svléknutý od v se ukládá do neprodyšného obalu, ten se zaeviduje a obal se označí 

jako kontaminovaný RaL, 

 po dekontaminaci osob se vyplní záznamový list, viz obr. č. 1 p ílohy č. 14. 

 

P i provád ní sekundární dekontaminace osob v míst  incidentu [2Ř]: 

 pokud to podmínky dovolí, tak odd lit dekontaminační stanovišt  na ženskou a 

mužskou část, 

 zvážit schopnost kontaminovaných osob provád t dekontaminaci samostatn , 

 délka sprchování v teplé vod  by m la být minimáln  3 minuty, 

 úsp šnost dekontaminace u kontaminovaných osob by se m la zkontrolovat pomocí 

vhodných metod s p íslušnými technickými prost edky, 

 poskytnout ob tem dočasné oblečení a odeslat je na místo shromáždišt  

k léka skému vyšet ení.  

 

Je-li nutné provést sekundární dekontaminaci mimo oblast incidentu pak [2Ř]: 

 je nutné zajistit odpovídající množství autobus  pro p epravu osob do nemocnic 

nebo jiných za ízení Ěza jiná za ízení jsou dle dostupnosti, vzdálenosti a možnosti 

použití teplé vody považovány ve ejné kryté plavecké bazény, umývárny, mycí 

linky automobil ě, 

 v každém autobusu by m l být záchraná  a to alespoň paramedic s odpovídajícími 

ochrannými osobními prost edky a s pot ebným vybavením, 

 je nutné zajistit radiovou komunikaci mezi posádkou autobusu a místem, kde jsou 

kontaminované osoby p epravovány Ězdravotnická za ízení apod.ě. 
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Dekontaminace u nepohyblivých osob [2Ř]: 

 na očistu jedné kontaminované osoby jsou pot ební dva záchraná i, 

 oblečení se odstraňuje v co nejv tší možné mí e, 

- oblečení se nesvléká, k odstran ní se používají n žky, 

 osoba zaujímá vodorovnou polohu, používají se dostupné prost edky nap . st l, 

nosítka, židle, 

 k mokré dekontaminaci se používají kbelíky s vodou a dekontaminačním roztokem; 

jemné kartáče nebo houbičky, které neporaní k ži, 

 je nutné zajistit pr chodnost dýchacích cest, k podpo e dýchání se používá kyslík, 

 je-li nutné vlhčit oči, tak se používá vhodný fyziologický roztok, 

 po d kladném očišt ní se kontaminovaná osoba zabalí do deky a je transportována 

do „COLD ZONE“, zde by m la být umíst na v teple, 

 je nutné chránit oči a dýchací cesty, 

 dále v co nejmenší možné mí e používat studenou vodu, aby se p edešlo zran ní, 

 osobu d kladn  osušit a zabránit úniku t lesného tepla, 

 osobu co nejd íve p esunout do teplého prost edí. 

4.6.2 Mobilní specializované SDO 

Postup p i dekontaminaci osob je obdobný jako v kap. 4.6.1 a dále [62,63]: 

 jsou sestavena minimáln  t i stanovišt  – dv  pro pohyblivé osoby Ěmuži, ženyě a 

jedno pro nepohyblivé osoby, 

 na každém stanovišt  bude p ítomno minimáln  5 záchraná , 

 do „HOT ZONE“ vstupují dv  skupiny záchraná , další skupina je ponechána 

v záloze, 

 první skupina provádí záchranu a vyprošt ní kontaminovaných osob, druhá se 

zabývá nap . identifikací NL, zabrán ní dalšího úniku NL, 

 svléknutí od vu, sprchování, obléknutí náhradního od vu probíhá ve vnit ních 

prostorách stanovišt , 

 kontaminované osoby jsou kontrolovány vhodnými technickými prost edky na 

úsp šnost dekontaminace. 

 odpadní voda po dekontaminaci je zachytávána do sb rných nádrží. 
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4.7 Kontaminovaná voda 

Možné jímání kontaminované vody závisí na tom, jaké stanovišt  je z ízeno na míst  

zásahu Ěincidentuě p i provád ní hromadné dekontaminace osob Ěimprovizované, mobilní 

specializovanéě. 

P i z ízení improvizovaného stanovišt  a provád ní rychlé hromadné dekontaminace 

osob nelze kontaminovanou jímat. Pouze se usm rňuje její odtok a to jen tehdy pokud je na 

míst  incidentu dostatek sil a prost edk  hasič . P i nedostatku t chto sil a prost edk  se 

veškerá činnost záchraná  zam uje na záchranu osob. Pokud to místní podmínky dovolí, tak 

se dekontaminační stanovišt  z izuje do kopce od „HOT ZONE“. Kontaminovaná voda 

z dekontaminačního stanovišt  pak stéká sm rem do „HOT ZONE“. Pohyb ob tí incidentu je 

sm ován mimo oblast odtékání kontaminované vody. Jeli zajišt n sm r odtoku vody, pak 

bývá usm rňován do travnaté plochy, p ikopu nebo do odpadního systému.[62,63] 

Odpadní kontaminovaná voda se jímá p i z ízení mobilního specializovaného stanovišt  

Ědekontaminační - stany, p ív sy, autaě. ů to proto, že tyto stanovišt  jsou technicky vybavena 

záchytnými jímkami a vanami. Z t chto záchytných prost edk  je kontaminovaná voda 

p ečerpavána do sb rných nádrží.[62,63] 
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5 HODNOCENÍ PROVÁD NÍ DEKONTůMINůCE OSOB 

V této kapitole budou hodnoceny postupy hasič  v ČR a USů, p i provád ní 

dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách. Pro hodnocení t chto postup  si 

je nutné zvolit kritéria, která budou pro ob  zem  stejná. Jednotlivá kritéria u obou zemí 

budou popsána, porovnána a mezi sebou hodnocena. V záv ru kapitoly budou kritéria 

vyhodnocena. 

 

P i vzniku mimo ádné události s výskytem nebezpečné látky Ěchemické, biologické, 

radioaktivníě, m že dojít ke kontaminaci osob. Tato kontaminace bude mít negativní dopad na 

jejich životy a zdraví. Jejich záchrana a zmírn ní zdravotních následk  spočívá ve snížení 

účinku p sobení nebezpečných látek na lidský organismus. Toho lze dosáhnout rychlým 

zahájením jejich dekontaminace. Podle technických prost edk  požární ochrany na míst  

mimo ádné události Ěincidentuě se bude provád t dekontaminace částečná nebo úplná. Tuto 

činnost budou mimo jiné provád t jednotky PO ĚČRě nebo jednotky hasič  ĚUSůě. Hasiči 

dorazí na místo zásahu s automobilovou požární technikou nap . CůS, ůZ, technický 

automobil Ědále jen „Tů“ě, kontejnerový automobil Ědále jen „Ků“ě, anebo s touto technikou 

dopln nou o mobilní specializované stanovišt  dekontaminace osob Ědále jen „MSSDO“ě. 

 

Kritéria pro hodnocení provád ní dekontaminace velkého počtu osob hasiči v terénních 

podmínkách mohou být následující: 

 metodika pro provád ní dekontaminace osob, 

 doba dojezdu hasič  na místo zásahu s MSSDO, 

 doba p ípravy SDO, 

 pr chodnost SDO, 

 metodika pro t íd ní osob a pro stanovení priority k zahájení dekontaminace osob, 

 jímání kontaminované vody. 
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5.1  METODIKů PRO PROVÁD NÍ DEKONTůMINůCE OSOB 

Tato kapitola popisuje, zda hasiči v ČR a USů disponují zpracovanými metodickými 

p edpisy pro provád ní dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách.  

 

Jak je uvedeno v textu výše Ěkap. č. 3 - ČR a kap. č. 4 - USůě, tak ob  zem  mají 

rozdílné p ístupy k provád ní hromadné dekontaminace osob.  

Jednotky PO ČR nemají k dispozici metodické p edpisy, které by se zabývaly postupy a 

zásadami p i provád ní skupinové dekontaminace osob Ěstovky až tisíce kontaminovaných 

osobě. Hasiči budou postupovat dle metodických p edpis , které jsou určeny pro činnost 

jednotek PO na míst  zásahu s výskytem nebezpečné látky. Tato metodika je uvedena v 

interních p edpisech HZS ČR. 

T mito interními p edpisy jsou: 

 ád chemické služby HZS ČR, 

 Bojový ád jednotek PO – taktické postupy zásahu Ěkapitola Lě, 

 Bojový ád jednotek PO – taktické postupy zásahu Ěmetodický list S.11 - T íd ní 

velkého počtu ran ných metodou STůRTě, 

 Konspekty odborné p ípravy jednotek PO Ěkonspekt 2-02 Činnost jednotek PO p i 

zásahu s p ítomností NLě, 

 Typová činnost složek IZS p i společném zásahu: 

- Na uskutečn né a ov ené použití radiologické zbran , 

- Nález p edm tu s podez ením na p ítomnost B-agens nebo toxin . 

 

V USů je hromadná dekontaminace osob v terénních podmínkách provád na rychlou 

Ěčástečnouě anebo technickou Ěúplnouě dekontaminací, viz úvod kap. č. 4. Pro oba zp soby 

mají zpracovanou metodiku. Rychlá dekontaminace se provádí na improvizovaných 

stanovištích, viz kap. 4.5.1. Rychlou hromadnou dekontaminaci zahajují ty jednotky hasič , 

které se na místo zásahu dostaví jako první. Cílem je co nejrychlejší snížení p sobení účink  

NL u kontaminovaných osob na nižší úroveň. Technická dekontaminace se provádí 

v MSSDO, viz kap. č. 4.5.2 a jsou určena k úplné dekontaminaci osob. Tuto techniku na 

místo incidentu p iváží speciální týmy hasič  určené pro zásahy s výskytem NL ĚHůZMůT 

týmyě s určitým zpožd ním. Po p íjezdu MSSDO na místo zásahu je tato technika určena pro 

primární anebo pro sekundární dekontaminaci osob. Pro primární dekontaminaci osob je 

určena v p ípadech, kdy ješt  není provedena částečná dekontaminace u všech zasažených 
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osob NL. Pro sekundární dekontaminaci je určena v p ípadech, kdy je nutné provést úplnou 

dekontaminaci osob, protože částečná je nedostatečná. 

V tab. č. 4 je uvedeno, zda mají jednotlivé zem  zpracované metodické p edpisy pro 

hasiče, které eší problematiku provád ní dekontaminace velkého počtu osob. Zem  

disponující touto metodikou dostane hodnocení „1“, v opačném p ípad  „0“. 

 

 

     Tab. č. 4 - Kritérium zpracovaného metodického p edpisu 

STÁT DISPONUJE HODNOCENÍ 

ČR ne 0 

USů ano 1 
 

5.2 Doba dojezdu hasič  na místo zásahu s MSSDO 

V této kapitole je uveden popis, jak rychle mohou být hasiči na míst  zásahu s MSSDO 

v ČR z místa jejich dislokace. 

 

V ČR se p i provád ní dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách 

spoléhá na p íjezd p edurčených jednotek PO, dislokovaných v op rných bodech HZS ČR, 

viz kap. č. 3.1. P edpokládá se, že tyto p edurčené jednotky PO s MSSDO budou na míst  

zásahu ve stejnou dobu jako územn  p íslušná jednotka PO, pop ípad  bude dojezd 

p edurčené jednotky s menším zpožd ním. 

 

Dojezdový čas jednotky PO p evážející MSSDO bude ovlivn n: 

 dobou výjezdu, 

 délkou trasy, 

 rychlostí jízdy. 

 

Hodnota pr m rné rychlosti požárních vozidel v ČR jedoucí na místo MU se zapnutým 

výstražným a signalizačním za ízením je stanovena na 45 [km.hod-1] [10]. Tuto rychlost lze 

očekávat u vozidel st ední nebo t žké hmotnostní kategorie. 
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Do této kategorie se adí nap . CůS, Ků, Tů. ů práv  tato požární automobilová 

technika je určená pro p epravu MSSDO v ČR. Rychlost jízdy jednotky PO p evážející 

MSSDO bude k stanovené hodnot  45 [km.hod-1] velice blízká, pop ípad  bude i nižší. ů to 

z t chto d vod : 

 rozm ry a jízdní vlastnosti SDO-2 Butterfly, SDO-3R, 

 rozm ry a jízdní vlastnosti celé soupravy Ětažné vozidlo + p ív sě, 

 hustý silniční provoz ve m stech, 

 možnost hustého provozu na dálnicích, 

Ěpátek – odjezd obyvatel z m st, ned le – jejich návratě, 

 pomalý silniční provoz na dálnicích Ědopravní nehodaě, 

 zhoršené meteorologické podmínky Ěhustý déšť, mlha, sn žení, náledíě. 

 

Doba výjezdu pro jednotku PO HZS kraje a jednotku PO Hasičského záchranného sboru 

podniku Ědále jen „HZSP“ě je 2 min. P i výjezdu jednotky PO s SDO-2 nebo SDO-3R nejde 

tento čas dodržet – p íprava a zapojení p ív su za tažné vozidlo trvá n jakou dobu. Celkový 

čas výjezdu je vzhledem k celkové dob  jízdy jednotky PO s MSSDO na místo zásahu 

zanedbatelný. 

 
Dobu výjezdu, kterou nelze zanedbat je u ZÚ HZS ČR. Za jednotku PO se považují i 

p íslušníci, občanští zam stnanci Ědále jen „p íslušníci“ě a prost edky ZÚ HZS ČR vyslané na 

místo zásahu k mimo ádné události. 

 

Doba výjezdu této jednotky PO z míst dislokace je následující: 

 30 minut - pokud k výzv  k výjezdu dojde v pracovní dob  pracovních dn  a jde o 

výjezd jednotlivé techniky s obsluhou, 

 60 minut - pokud k výzv  k výjezdu dojde v pracovní dob  pracovních dn  a jde o 

výjezd od adu, 

 ř0 minut - pokud k výzv  k výjezdu dojde v mimopracovní dob .[53] 

 

Délka trasy bude závislá na vzdálenosti mezi místem vzniku MU a místem dislokace 

MSSDO. Pokud dojde k mimo ádné události ve m st , ve kterém je MSSDO dislokováno, 

m že být toto stanovišt  na míst  cca do t iceti minut. Časová prodleva nastává v p ípad , kdy 

je nutno MSSDO p epravit mimo m sto, kde je dislokováno.  
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V tab. č. 5 jsou uvedeny orientační výpočtové hodnoty dojezdových čas  jednotek PO 

p epravujících MSSDO. ů to od místa dislokace MSSDO, až k náhodn  vybranému místu, 

ležící na území HZS kraje, ve kterém je MSSDO umíst no. V tab. č. 6 jsou uvedeny 

orientační výpočtové hodnoty dojezdových čas  jednotek PO p evážejících MSSDO. ů to 

od místa dislokace MSSDO, až k náhodn  vybranému místu, které se nenachází na území 

HSZ kraje, ve kterém je umíst no.  

Vzorec pro výpočet dojezdového času: t =  
v
l  

 
t … doba jízdy [min] 

      l … vzdálenost [km] 
      v … rychlost 45[km.hod-1] 
 

 
      Tab. č. 5 – Dojezdové časy na místa vlastního kraje 

HZS kraje dislokace MSSDO cílové místo l 
[km] 

t 
[min] 

Jihočeského HS České Bud jovice Tábor 65 Ř0 
Dačice Ř2 110 

Vysočina 
HS Jihlava 

Pacov 50 70 
Nové M sto na Morav  50 70 

HS T ebíč Pacov Ř5 120 
Nové M sto na Morav  52 70 

Královehradeckého  
HS Hradec Králové Jičín 4Ř 70 

Vrchlabí 65 ř0 
HS Náchod 
(Velké Poříčí n. Metují)  

Jičín 75 100 
Vrchlabí 61 ř0 

Jihomoravského Tišnov Ěpozn. ůě 
Znojmo 7Ř 110 
Vyškov 35 50 

Zlínského 
HS Valašské Mezi íčí          

Zlín 46 60 
Krom íž 55 70 

HS Uherské Hradišt  Zlín 27 40 
Krom íž 32 50 

Moravskoslezského HS Slezská Ostrava 
Rýma ov ř2 120 
Frenštát pod Radhošt m 43 60 

 

      Vysv tlivky k tab. č. 5:  - pozn. ů; do skladu v Tišnov  vyjíždí jednotka PO z  
   HS Brno Lidická [60], k času je nutno p ičíst 30 min, 

        - vypočtené hodnoty doby jízdy jsou zaokrouhleny na celé  
   minuty, 

        „l“   uvedené vzdálenosti byly získány z [36]  
         nastavení nejkratší trasa. 
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Tab. č. 6 – Dojezdové časy na místa jiného kraje 

HZS kraje dislokace MSSDO mezikrajská 
p sobnost cílové místo l 

[km] 
t 

[min] 

Praha HS Strašnice 
Ústecký kraj Chomutov řŘ 130 

D čín 100 130 
Liberecký kraj Česká Lípa Ř4 110 ÚO Česká Lípa 

Královehradeckého  HS Hradec Králové 
Liberecký kraj Liberec ř6 130 
Pardubický kraj Č. T ebová 65 ř0 

Moravskoslezského HS Slezská Ostrava Olomoucký kraj 
Olomouc ř6 130 
Jeseník 117 160 

 

      Vysv tlivky k tab. č. 6: ÚO   územní odbor 
        „l“  uvedené vzdálenosti byly získány z [36] 

nastavení nejkratší trasa 
 

 

Z textu výše je patrné, jaké budou pravd podobné dojezdové časy jednotek PO 

s MSSDO v ČR. Pro USů to bude obdobné, protože ob  zem  používají podobná MSSDO 

Ěstany, p ív syě a k p evozu t chto MSSDO se používá podobná požární automobilová 

technika. Z uvedených časových údaj  je patrné, proč si v USů zvolily systém 

improvizovaných SDO, viz kap. č. 4.5.1 a kap. č. 5.1.  

 

V tab. č. 7 je uvedeno, zda je pro zahájení provád ní dekontaminace osob d ležitý 

p íjezd hasič  s MSSDO. Hodnocení „1“ dostane ta zem , která zahájí částečnou 

dekontaminaci osob a p itom nespoléhá na p íjezd MSSDO, v opačném p ípad  dostane „0“. 

 

 

                Tab. č. 7 - Kritérium dojezdu MSSDO 

STÁT P ÍJEZD MSSDO HODNOCENÍ 

ČR ano 0 

USů ne 1 
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5.3 Doba p ípravy SDO 

V této kapitole jsou uvedeny časy pot ebné pro zprovozn ní SDO hasiči v ČR. V této 

hodnot  jsou zahrnuty časy nap . rozložení stanovišt , celkové kompletace a zprovozn ní 

technologické části do chodu. 

 

Doba p ípravy stanovišt  pro hromadnou dekontaminaci obyvatelstva m že být závislá 

na n kolika faktorech. 

Ty mohou být následující: 

 druh stanovišt , 

- improvizované, 

- mobilní specializované, 

 počet hasič  určených ke stavb  stanovišt , 

 odborná p ipravenost hasič  ke stavb  stanovišt , 

 meteorologické podmínky Ěsilný vítr, náledí, mlhaě. 

 

Doba p ípravy improvizovaného SDO v USů bude závislá na typu stanovišt , viz obr. 

č. 13,20,21 p ílohy č. 17. Doba p ípravy tohoto druhu stanovišt  nebude delší než doba 

p ípravy u SDO mobiln  specializovaného.  

Doba p ípravy mobiln  specializovaného SDO bude závislá na typu tohoto stanovišt  a 

jeho konstrukčním ešení. Pro stavbu MSSDO je vhodné zvolit takový počet hasič , aby 

postavení netrvalo p íliš dlouho Ěminimální početě. Zároveň je vhodné stanovit maximální 

počet. To, aby rychlost stav ní stanovišt , nebyla v konečném d sledku kontraproduktivní 

v či velkému počtu hasič . Tato činnost se dá ov it d kladnou odbornou p ípravou 

Ěpraktický výcvikě. Doba p ípravy stanovišt  bude také záviset na aktuálních 

meteorologických podmínkách. P i silném v tru budou komplikace se stavbou stanových částí 

MSSDO a jejich následným ukotvením. V zimních m sících m že komplikovat stavbu 

stanovišt  náledí. Hasiči se budou muset pohybovat pomalu a opatrn  – jinak hrozí možnost 

pádu a následné zran ní. V tab. č. Ř jsou uvedeny doby postavení a zprovozn ní MSSDO 

s konkrétním počtem hasič  v ČR. Uvedené hodnoty vychází z firemních manuál  pro stavbu 

konkrétního typu mobiln  specializovaného SDO a z praktických zkušeností hasič  p i jejich 

stavb . 
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Z tab. č. Ř je z ejmé, jaké jsou doby p ípravy u MSSDO v ČR.  V USů budou časy 

p ípravy MSSDO p ibližn  stejné, protože ob  zem  disponují podobnými mobilními 

specializovanými SDO Ědekontaminační stan, dekontaminační p ív sě. 

 

       Tab. č. Ř - Doba p ípravy MSSDO 

typ SDO počet hasič  doba [min] 

SDO-1 Ěstanyě 1 + 5 do 40 
SDO-2 Butterfly Ěp ív sě 1 + 5 do 10 
SDO-3KR 1 + 5 do 15 
SDO-3R 1 + 5 do 15 
DK KEB-EGE stan CUPOLůdecon1 1 + 5 do 20 
DS GIMůEX 1 + 5 do 20 
DS ZSN 24 1 + 5 do 20 

 
         Vysv tlivky k tab. č. Ř  :  - DK … dekontaminační kontejner, 

    - DS  … dekontaminační stan. 
 
 

V tab. č. ř je uvedeno, zda je doba p ípravy SDO Ěimprovizované, mobilní 

specializovanéě d ležitá pro zahájení dekontaminace osob. Doba p ípravy SDO bude u obou 

zemí p ibližn  stejná, viz text výše, proto mají ob  zem  hodnotu „1“.             

 
 

      Tab. č. ř - Kritérium doby p ípravy SDO 

STÁT  P IPRůVENOST SDO HODNOCENÍ 

ČR ano 1 

USů ano 1 
 
 

5.4 Pr chodnost SDO 

Pr chodnost stanovišt m pro dekontaminaci osob se rozumí počet dekontaminovaných 

osob za určitý čas. Nejčast ji uvád ná hodnota je počet osob za hodinu [os/hod]. 

V následujícím textu jsou uvedeny hodnoty pr chodnosti SDO pohyblivými osobami. P i 

dekontaminaci nepohyblivých osob, d tí, senior , osob s t lesným postižením se uvád né 

hodnoty snižují. Pr chodnost Ěpropustnostě SDO bude záviset na n kolika faktorech.  
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Pr chodnost SDO m že být závislá na: 

 druhu SDO Ěimprovizované, mobilní specializovanéě, 

 druhu kontaminantu Ěchemická, biologická nebo radioaktivní látkaě, 

 charakteru a rozsahu kontaminace osob, 

 zdravotním stavu osob Ěpohyblivé, nepohyblivéě, 

 v ku kontaminovaných osob Ěd ti, senio iě. 

 
Pr chodnost improvizovaného SDO v USů bude mimo jiné závislá i na dob , kterou 

kontaminované osoby stráví v dekontaminačním koridoru. Pro jednu pohyblivou osobu to je 

od 30 do 1Ř0 sekund. Po p epočtu tedy 20 až 120 [os/hod] jedním dekontaminačním 

koridorem. 

Pr chodnost MSSDO je mimo jiné dána i typem stanovišt  Ědekontaminační stan, 

dekontaminační p ív sě a jeho konstrukčním ešením. V ČR je pr chodnost MSSDO uvedena 

v tab. č. 10 Kapacitní pr chodnost MSSDO v USů bude podobná, protože ob  zem  

používají podobná stanovišt  Ědekontaminační stan, dekontaminační p ív sě. 

 

 

         Tab. č. 10 – Pr chodnost MSSDO 

typ MSSDO pr chodnost 
[os/hod] 

SDO-1 stany 200 
SDO-2 Butterfly 50 
SDO-3KR 100 
SDO-3R 100 
DK KEB-EGE a stan 
CUPOLůdecon1 40-60 

DS GIMůEX 40-60 
DS ZSN 24 40-60 

 
     Vysv tlivky k tab. č. 10: - DK … dekontaminační kontejner, 

   - DS  … dekontaminační stan, 
    - p i dvou koridorech u SDO-1 je tedy 
              propustnost každého koridoru 100 [os/hod] 

 

 
Podle druhu kontaminantu se bude odvíjet délka sprchování zasažených osob. Nap íklad 

v  p ípad  kontaminace osob RaL se m že proces mokré dekontaminace opakovat. V takovém 

p ípad  se propustnost stanovišt  snižuje.  
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Z výše uvedených hodnot je patrné, jaké pr chodnosti lze docílit u jednotlivých druh  a 

typ  SDO. P edpokládaný počet kontaminovaných osob má zásadní vliv na celkovou délku 

trvání dekontaminace. Proto ze známé hodnoty pr chodnosti SDO Ěimprovizované, mobilní 

specializovanéě a p edpokládaného počtu kontaminovaných osob se má z ídit takový počet 

stanovišť, aby proces dekontaminace nebyl neúm rn  dlouhý. P i činnosti pouze jediného 

SDO a možném zasažení stovek osob NL, by trval celkový dekontaminační proces i n kolik 

hodin. Nap íklad p i z ízení dvou SDO-2 Butterfly Ěv tšina HZS kraj  má dv  MSSDOě by 

trvalo dekontaminovat 1000 osob, až 10 hodin. V takové p ípad  jsou šance kontaminovaných 

osob na p ežití nebo šance, aby nem ly trvalé následky velice malé. V p ípad  z ízení devíti 

improvizovaných SDO by trvalo provést částečnou dekontaminaci 1000 osob Ěp i 

pr chodnosti 50 [os/hod] jedním stanovišt mě cca 2,5 hodiny ĚHZS hl. m. Prahy má na devíti 

stanicích z deseti dv  družstva hasič ě. 

 

V tab. č. 11 je uvedeno, zda je hodnota pr chodnosti SDO Ěimprovizované, mobilní 

specializovanéě d ležitá pro rychlost provád ní dekontaminace osob. Hodnota pr chodnosti u 

konkrétního druhu a typu SDO bude u obou zemí p ibližn  stejná, viz text výše, proto mají 

ob  zem  hodnotu „1“. 

 

 

 Tab. č. 11 - Kritérium pr chodnosti SDO 

STÁT PR CHODNOST SDO HODNOCENÍ 

ČR ano 1 

USů ano 1 
 

5.5 T íd ní osob a jejich priorita k zahájení dekontaminace 

Tato kapitola popisuje, zda hasiči v ČR a USů disponují zpracovanými metodickými 

p edpisy pro t íd ní osob v NZ Ě„HOT ZONE“ě a pro stanovení priority k zahájení 

dekontaminace osob.  

 

Hasiči z obou zemí používají pro t íd ní osob v NZ Ě„HOT ZONE“ě metodu STůRT. 

V USů je tato metoda navíc dopln na o velikost p íznak  kontaminace NL Ěod velmi 

závažných až po minimální p íznakyě, a o vzdálenost ob ti od místa p sobení NL Ěnejblíže 
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nebo nejdále místu p sobení NLě, viz obr. č. 3,4 v p íloze č. 6 a kap. č. 4.4.1. Hasiči v ČR 

budou provád t t íd ní osob na pohyblivé a nepohyblivé. Nepohyblivé osoby dále rozt ídí dle 

vizuálního posouzení zdravotního stavu, viz kap. č. 3.3.1. 

Velice d ležité je stanovení priority k zahájení dekontaminace osob. Tuto prioritu 

v obou zemích určuje zdravotník na shromáždišti kontaminovaných osob Ěprostor p ed 

dekontaminačním stanovišt mě. V USů mají na tuto činnost zpracovanou metodiku, viz kap. 

č. 4.4.2. V ČR pro pot eby hasič  nebo zdravotník  ĚZZSě nikoli. Priorita k zahájení 

dekontaminace osob v ČR bude posouzena dle jejich zdravotního stavu Ěviz metoda STůRT 

obr. č. 1 p ílohy č. 6ě. 

 

V tab. č. 12 je uvedeno, zda mají jednotlivé zem  dob e zpracovanou metodiku pro 

t íd ní osob v NZ Ě„HOT ZONE“ě a také metodiku pro stanovení priority k zahájení 

dekontaminace osob. Zem  disponující touto metodikou dostane hodnocení „1“, v opačném 

p ípad  „0“. 

 

    Tab. č. 12 - Kritérium zpracovaného metodického p edpisu 

STÁT DISPONUJE HODNOCENÍ 

ČR ne 0 

USů ano 1 
 

5.6 Jímání kontaminované vody 

Tato kapitola popisuje, zda hasiči v ČR a USů provádí jímání odpadní kontaminované 

vody p i provád ní dekontaminace velkého počtu osob v terénních podmínkách. 

 

V ČR se odpadní voda z dekontaminace osob zachytává do jímek, které jsou součástí 

MSSDO, viz kap. č. 3.6. Následn  je p ečerpávána do sb rných nádrží. Stejný postup je i 

v USů, jestliže jsou použita MSSDO. P i velkém množství kontaminované vody Ěsb rné 

nádrže svoji objemovou kapacitou už nestačíě, musí velitel zásahu zajistit její p ečerpání do 

cisternových voz . 
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Množství kontaminované vody po dekontaminaci osob m že být závislé: 

 na počtu kontaminovaných osob, 

 na celkové délce dekontaminace zasažených osob NL. 

Délka dekontaminace m že být závislá: 

 na druhu nebezpečné látky Ěchemická, biologická, radioaktivníě, 

 na druhu dekontaminačního činidla a jeho vlastnostech Ěúčinnostě, 

 na druhu a typu SDO. 

Pokud je na míst  zásahu z ízeno improvizované stanovišt  ĚUSůě, odpadní 

kontaminovaná voda se nezachytává. Technicky to není možné. Je-li na míst  zásahu dostatek 

sil a prost edk  Ěhasičiě, pak se usm rňuje pouze její odtok do „HOT ZONE“ nebo do 

p íkopu, travnaté plochy, odpadního kanalizačního systému. Pokud je nedostatek sil a 

prost edk , je veškerá činnost hasič  sm ována na záchranu kontaminovaných osob.  

Usm rn ní odtoku odpadní kotaminované vody se provádí tehdy, až je na míst  zásahu 

dostatek sil a prost edk . D vod pro nezachytávání odpadní kontaminované vody u 

improvizovaného SDO je, že nejv tší množství NL z stane na od vu ob tí. Po odstran ní 

od vu na n m z stává až Ř0 % kontaminantu Ěviz kap. 4.1ě. P i následné mokré 

dekontaminaci je odpadní voda kontaminována jen zbylým množstvím NL. ů po na ed ní 

velkým množstvím vody z procesu dekontaminace je zát ž pro životní prost edí daleko menší 

než účinky NL p i chemické havárii.[3Ř] 

 

V tab. č. 13 je uvedeno, zda je d ležité pro danou zemi p i provád ní dekontaminace 

osob jímat odpadní kontaminovanou vodu. Hodnocení „1“ dostane ta zem , která tuto prioritu 

nemá, v opačném p ípad  „0“. 

 

 

      Tab. č. 13 - Kritérium jímání kontaminované vody 

STÁT JÍMÁNÍ VODY HODNOCENÍ 

ČR ano 0 

USů ne 1 
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5.7 Zhodnocení kritérií 

V této kapitole jsou uvedena všechna kritéria, která jsou hodnocena v textu výše, viz 

kap. č. 5.1 až kap. č. 5.6.  Z tab. č. 14 je z ejmé, která zem  je lépe p ipravená pro 

dekontaminaci velkého počtu osob provád nou hasiči v terénních podmínkách. 

 

 

       Tab. č. 14 - Vyhodnocení kritérií 

KRITÉRIUM 
ZEM  

ČR USů 

metodický p edpis pro provád ní 
dekontaminace velkého počtu osob 0 1 

dojezd MSSDO 0 1 

doba p ípravy SDO 1 1 

pr chodnost SDO 1 1 

metodický p edpis pro t íd ní osob v 
NZ Ě„HOT ZONE“ě a pro stanovení 
priority k zahájení dekontaminace osob 

0 1 

jímání kontaminované vody 0 1 

VÝSLEDEK 2 6 
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ZÁV R 

Cílem práce bylo posoudit časovou náročnost zásahu jednotek požární ochrany ČR p i 

provád ní hromadné dekontaminaci osob, které byly zasaženy nebezpečnou látkou. ů dále 

jaké dopady na obyvatelstvo bude mít rychlost zahájení jejich dekontaminace a celkov  

zvolený postup p i dekontaminaci. 

Začátek práce je v nován základním pojm m z oblasti dekontaminace. Poté 

následuje popis provád ní hromadné dekontaminace osob  jednotkami požární ochrany v ČR. 

Pro srovnání provád ní tohoto druhu dekontaminace jsou v diplomové práci popsány metody 

a postupy hasič  v USů. Pro hodnocení problematiky hromadné dekontaminace u obou zemí 

jsou zvolena následující kritéria: metodický p edpis pro provád ní dekontaminace velkého 

počtu osob hasiči, dojezd mobilního specializovaného stanovišt  dekontaminace osob na 

místo zásahu, doba p ípravy stanovišt  dekontaminace osob, pr chodnost stanovišt  

dekontaminace osob, metodický p edpis pro t íd ní osob v nebezpečné zón  Ě„HOT ZONE“ě 

a pro stanovení priority k zahájení dekontaminace osob, jímání kontaminované vody. Tyto 

kritéria byla popsána a poté stejná kritéria mezi sebou porovnána a hodnocena. Porovnáním 

hodnot všech kritérií z obou zemí se zjistilo, kte í hasiči jsou lépe p ipraveni na hromadnou 

dekontaminaci osob. Ze záv rečného vyhodnocení kritérií vyplývá správnost p ístupu USů, 

kdy dopady na zasažené osoby nebezpečnou látkou, v rámci zvolených kritérií budou menší 

než v ČR. 

Jednotky požární ochrany v České republice nedisponují metodickými p edpisy, které 

by se zabývaly problematikou hromadné dekontaminace osob. P i zpracovávání této metodiky 

by se m lo mimo jiné vycházet i z provedených taktických a prov ovacích cvičení jednotek 

požární ochrany a taktických cvičení integrovaného záchranného systému. V novodobé 

historii samostatného českého státu neprob hlo cvičení jednotek požární ochrany zam ené na 

hromadnou dekontaminaci stovek osob. Proto bych navrhoval provést cvičení, kde by byla 

provád na hromadná dekontaminace stovek osob. Cvičení by se m lo zúčastnit co nejvíce 

jednotek požární ochrany v ČR, které jsou p edurčené pro provád ní hromadné 

dekontaminace osob s p íslušnou speciální technikou. Tím by se zjistily reálné dojezdové časy 

jednotek požární ochrany na místo zásahu a celkové časy provád ní celého dekontaminačního 

procesu. 
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