
Příloha č. 1 

Stanoviště dekontaminace techniky SDT 09 

1. zařízení slouží k dekontaminaci techniky od chemických, biologických a radioaktivních 

látek  

2. SDT pracuje samostatně, nezávisle na zdrojích (elektrocentrála), vyjma vody  

3. pro činnost SDT musí být zajištěna CAS o kapacitě nejméně 4 000 litrů vody -zdroj 

tlakové vody pro oplachový rám  

4. jako celek tvoří kontejner a kontejnerový nosič SDT je složeno z rámu pro nanášení 

dekontaminačního roztoku a rámu pro oplach, třech záchytných van o rozměru 6 x10 m, 

vodního hospodářství, ovládací technologie a pracoviště dekontaminace obsluhy celá 

dekontaminace je řízena z čistého prostoru obsluhou u ovládacího pultu (mimo hrubé 

očisty pneumatik vozidla v první záchytné nafukovací vaně – očista VAPkou) součástí 

SDT je i dekontaminační sprcha se záchytnou vanou pro obsluhu pracoviště.Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Obrázek 1 SDT [6] 



Příloha č. 2 

Stanoviště dekontaminace osob SDO III 

 1. zařízení je určeno k provádění dekontaminace osob od chemických, biologických, 

radioaktivních látek i hygienické očistě osob  

2. jedná se o dvounápravový přívěs s výklopnými vraty (boky) na pneumatických 

pístnicích, ve kterém jsou uloženy dva stanové přístřešky o rozměrech 5 x 3 m  

3. po otevření bočních vrat se stanové dílce samovolně rozvinou a vzniknou tak dva 

samostatné stany  

4. v přední části přívěsu je vytvořen technologický prostor pro obsluhu a v zadní části 

průchozí zařízení pro dekontaminaci obsluhy 5. součástí stanoviště jsou záchytné jímky na 

odpadní kontaminovanou vodu.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Obrázek 2 SDO [5] 



Příloha č. 3 

Vyobrazení ZHP JE Dukovany 

 

Obrázek 3 ZHP JE Dukovany [2]
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Příloha č. 4 

Tabulka 1 Naměřené hodnoty povrchové kontaminace a příslušná opatření [20] 

Naměřená hodnota 

zásahová úroveň 

Sdělení osobám Opatření 

pod 1 Bq/cm
2
 Nejste kontaminován Žádné 

1 – 100 Bq/cm
2
 Jste mírně kontaminován. Je 

nutno se očistit a převléknout  

Očištění a převléknutí /je možné   

i mimo dekontaminační místo/. 

100 – 1000 Bq/cm
2
 Jste kontaminován. Očistěte se 

na dekontaminačním místě. 

Očištění na dekontaminačním 

místě s následnou kontrolou a 

převlečením. 

 

1000 – 10 000 

Bq/cm
2
 

Jste silně kontaminován. Okamžitě 

se očistěte na dekontaminačním 

místě.  

Přednostní očistění na 

dekontaminačním místě 

s následnou kontrolou a 

převlečením. Osoby je třeba 

podle možnosti izolovat. 

nad 10 000 Bq/cm
2
 Jste velmi silně kontaminován. 

Okamžitě se očistěte na 

dekontaminačním místě. 

Přednostní očistění na 

dekontaminačním místě 

s následnou kontrolou a 

převlečením. Osoby je třeba 

podle možnosti izolovat. Zajištění 

lékařského vyšetření. 
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Příloha č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Dekontaminační místo č. 12 

– Únanov- 

  



3 

 

Poloha 

Místo je situováno na severní okraj obce. Jedná se o křižovatku obcí Únanov, Plaveč a 

Tvořihráz a prostory přilehlého parkoviště místního koupaliště. 

Počet osob k dekontaminaci: 

Jednotky provádějící dekontaminaci: 

Potřebná technika 

Technika k dekontaminaci je SDO 2 a SDT, zabezpečuje ZÚ HZS ČR Hlučín. Třídící 

stanovištěDružstvo kontroly kontaminace ZÚ HZS ČR Hlučín. 

Zásobování vodou 

Voda pro dekontaminaci bude čerpána z podzemního hydrantu vedle silniční komunikace. 

Další zásoba vody lze čerpat ze zásob koupaliště ležícího vedle parkoviště. 

Zabezpečení náhradního zásobování vodou 

V případě potřeby náhradního zásobování vodou je možné využití umělých vodních nádrží, 

které jsou za vsí. K dopravě náhradní vody se využije SDH obce Únanov a okolních obcí. 

Nakládání s kontaminovanou vodou 

Na levé straně od dekontaminačního místa bude vyhloubená jáma vystlaná igelitovou 

plachtou, do které bude prováděn přesun kontaminované odchycené vody. Počet a velikost 

těchto děr bude přizpůsoben množství odchycené vody. 

Potřebné úpravy v zimním období 

Provedení prohrnutí zasněžených cest. V případě nutnosti posypání příjezdových a 

odjezdových tras. Pokud by docházelo k zamrzání vody pro dekontaminaci, bylo by nutné 

přesunout dekontaminační stanoviště na náhradní místo. 

Potřebné úpravy v letním období 

Dekontaminace i odstavení vozidel se bude provádět na zpevněné ploše a proto není potřeba 

provádět v letním období žádná opatření. 

Náhradní místo určené k dekontaminaci 

Náhradní místo bude pravděpodobně nutné využít v případě zimy, kdy by v místě venku 

začala zamrzat voda. Jako vhodné místo by mohly být například tělocvičny či kulturní domy. 

Jejich včasné prozkoumání je předem nezbytné. 
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Důležité kontakty 

Jako nejrychlejší cesta komunikace je telefonování a proto zde umístit důležitá telefonní čísla. 

Některá telefonní čísla se mohou shodovat s důležitými kontakty z Vnějšího havarijního plánu 

pro zónu havarijního plánování JE Dukovany. 

Starosta obce 

Majitel pozemku 

Správa a údržba silnic, atd. 

Fotodokumentace 

Pro lepší orientaci v terénu. 

Grafické znázornění rozmístění stanovišť 

 


