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Anotace 
 
BONACINA, P. Dekontaminační sprchy u jednotek PO: bakalářská práce, Ostrava:           

VŠB – TU, 2008.  

 

Klíčová slova: dekontaminace, technické prostředky, rozhodovací analýza 

 

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých druhů dekontaminačních sprch. 

Jsou zde uvedeny  technické prostředky určené pro dekontaminaci jednotlivců a jejich 

technická data. Obsahuje výčet druhů a typů dekontaminačních sprch využívaných v rámci 

HZS České republiky a částečný přehled těchto prostředků od zahraničních dodavatelů.  

Pomocí rozhodovací analýzy bylo provedeno porovnání vybraných dekontaminačních sprch 

na základě jejich technických dat. V závěru práce je návrh doporučení pro nově nakupované 

dekontaminační sprchy. 

 

Annotation 

 

BONACINA, P. Decontamination Showers with Fire Brigades: the Thesis, Ostrava:           

VŠB – TU, 2008.  

.  

Keys works: decontamination, technical resources, decision amplitude analysis 

 
The thesis focuses on an analysis of particular sorts of decontamination showers. In the 

thesis are mentioned the technical resources designed for a decontamination of individuals 

and their technical data. It also involves an enumeration of kinds and types of 

decontamination showers used within HZS Czech Republic. By means of a decision 

amplitude analysis was carried out a comparison of chosen decontamination showers based on 

their technical data. In the conclusion is a recommendation for newly purchased 

decontamination showers. 
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1. Úvod 

 

V součastné době problému dekontaminace je celosvětově věnována veliká pozornost. 

A to díky hrozícímu nebezpečí teroristických útoků nebo novým rizikem B–agens. V požární 

ochraně je především zaměřena na dekontaminaci při haváriích, požárech, explozích 

výrobních objektů  a dopravních nehodách s výskytem nebezpečných látek (dále jen "NL"). 

Tyto nově vzniklé úkoly v rámci HZS České republiky plní jeho jednotlivé složky požární 

ochrany (dále jen "PO"). Jejich ochranu a odbornou podporu zabezpečuje chemická služba, 

která je součástí úseku ochrany obyvatelstva. Tato služba se vyvinula v jednotkách PO 

nejprve z nutnosti péče o ochranu hasičů a jejich ochranné prostředky. Později do sebe 

zahrnula problematiku prostředků týkajících se nebezpečných látek – jejich detekci, 

dekontaminaci zasahujících hasičů či obětí mimořádných událostí. 

 

Technické prostředky dekontaminace v posledních letech doznaly velkého posunu ve 

vývoji. Na trhu je mnoho výrobků, které se od sebe liší vlastnostmi, příslušenstvím a zejména 

cenou. Dekontaminační sprchy jsou jedním ze základních zařízení, které slouží 

k dekontaminaci nánosem dekontaminačního roztoku nebo k oplachu vodou. Vzhledem 

k tomu, že na našem a zahraničním trhu je několik firem zabývající se dekontaminačním 

systémem, rozhodl jsem se zpracovat přehled některých dekontaminačních sprch se kterými 

se můžeme setkat u jednotek PO v  České republice. Úkolem jednotek při havárii 

nebezpečných látek jsou činnosti vedoucí ke snížení rizik a omezení rozsahu havárie s cílem 

stabilizovat situaci. Zásahy jednotek PO při mimořádných událostech, např. s podezřením na 

teroristické útoky budou vždy obtížné. Protože počet ohrožených lidí může být veliký. 

Následná dekontaminace velkého množství  lidí (pohyblivé a nepohyblivé zasažené osoby) je  

náročná na technické prostředky a čas strávený očistou. 

 

Při řešení mimořádných událostí s NL budeme muset stále častěji spolupracovat s 

ostatními orgány státní správy a jinými organizacemi, např. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba), Armády ČR, složky IZS 

apod. 
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2. Rešerše 

 

Kotinský, P., Hejdová, J. Dekontaminace v požární ochraně. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum 34., 2003. ISBN 80-86634-31-0. 

Publikace se zabývá přehledem základních kontaminantu, základními dekontaminačními 

technologiemi, metodami, činidly a prostředky. Podrobně popisuje postup dekontaminace 

hasičů a zasažených osob. 

 

 

Máca, J., Leitner, B. Operačná analýza I. Žilinská univerzita v Žilině, 1999, Žilina 

Publikace popisuje postup posouzení několik variant řešení zadaného problému podle 

zvolených kritérií a stanovuje pořadí variant. 

 

 

Pokyn č.30 generálního ředitele HZS ČR ze dne 22.12.2006, kterým se vydává Řád chemické 

služby Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Publikace upravuje jednotný výkon chemické služby (CHS), stanovuje základní úkoly 

při zabezpečení: provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, údržbě, skladování 

věcných prostředků CHS. Vymezuje jednotné používání prostředků CHS. 

 

 

Pokyn č.27 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 25.7.2006, kterým se stanoví 

opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce. 

Publikace se zabývá zabezpečením plošného pokrytí území České republiky jednotkami 

požární ochrany a speciálními záchrannými pracemi jednotek hasičských záchranných sborů 

krajů. 
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3. Definice pojmů 

 

Kontaminace  -  je znečištění osob, zvířat, věcí, rostlin a prostředí škodlivými látkami [1]. 

 

Dekontaminace - je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků 

k účinnému odstranění nebezpečné látky (kontaminantu). Vzhledem k tomu, že absolutní 

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

dekontaminační snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která 

neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, a jeho likvidace [2]. 

 

Biologická látka (B – agens )  -   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. 

 

Ionizující záření - je takové záření, jehož energie je natolik vysoká, že je schopna vyrážet 

elektrony z atomového obalu, a tím látku ionizovat. 

 

Nebezpečné  látky  -  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. 

 

Mimořádná událost s výskytem nebezpečné 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. 

 

Chemické látky  -  jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a 

jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou 

být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich stability [3].  

   

Chemické přípravky  -  jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek  
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4. Kontaminace a dekontaminace   

Při kontaminaci mohou být znečištěny a zasaženy osoby, zvířata, rostliny, technika a 

další objekty. Příčinou mohou být různé situace např.: havárie s únikem nebezpečné látky, 

požáry, projevy infekčních onemocnění a nákaz. Formy kontaminace mohou být vnější 

a vnitřní. Vnější forma se projevuje kontaminací povrchu předmětu, rostlin, lidského těla 

nebo zvířat. Při vnitřní formě dochází k proniknutí kontaminantu do vnitřních vrstev 

(vdechnutím, požitím, kůží). Pro stupeň pronikání kontaminantu je důležitý povrch materiálu 

a u biologických látek vlastnosti mikroorganismů nebo toxinů. 

 

K tomu, abychom mohli správně chápat a řešit provádění dekontaminace, musíme znát 

příčinu (kontaminaci). Úplné odstranění kontaminantů zpravidla není dokonalé (zbytková 

kontaminace). Proto dekontaminaci definujeme jako snížení škodlivého účinku kontaminace 

na bezpečnou úroveň. Cílem dekontaminace je pak snížení zdravotnických a nenávratných 

ztrát a zkrácení doby používání ochranných prostředků. 

 

4.1 Metody dekontaminace 

Dekontaminaci dělíme podle druhu odstraňovaných látek na [4]: 

− detoxikaci (chemických látek), 

− dezaktivaci (radioaktivních látek),  

− dezinfekci (biologických látek). 

 

Metody provádění dekontaminace rozdělujeme na:  

− mechanické - vyklepávání vytřepávání, vysávání, kartáčování,  

− fyzikální - odpařování, smývání, sorpce,  

− chemické - reakce kontaminantů s vhodným činidlem, při níž dochází k úplnému  

rozložení látky nebo přeměně na podstatně méně toxické produkty, případně 

přeměně na sloučeninu nebo formu sloučeniny, jejíž odstranění je snadnější. 

 

4.2 Způsob dekontaminace 

Podle forem provedení rozlišujeme dekontaminaci na [4]: 

− suchou (mechanická dekontaminace) 

− mokrou (používání pěn, roztoků, vodní páry, postřik) 
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Suchá dekontaminace – používá se při kontaminaci suchými, pevnými, prachovými 

částicemi, které nepřilnuly k povrchu. Má mnoho výhod, mezi které patří minimální množství 

odpadů vznikajících při dekontaminaci. Minimální potřeba technických prostředků a  suchý 

dekontaminační postup lze uplatnit i za nízkých venkovních teplot. Mezi nevýhody patří 

nedostatečná účinnost a následné použití i mokrého způsobu. 

 

Mokrá dekontaminace – mezi výhody patří jeho spolehlivost a dostatečná účinnost. 

Velkým problémem při provádění této dekontaminace je vznik značného množství odpadních 

vod, které je nutné zachycovat a následně likvidovat. Dalším problémem je provádění 

dekontaminace při teplotách pod bodem mrazu.  

 

4.3 Dekontaminační činidla 

Nejdůležitější je zvolení správného dekontaminačního roztoku a metody pro provedení 

správné dekontaminace. Jelikož neexistuje univerzální látka nebo směs, kterou je možno 

dosáhnout účinné dekontaminace, musíme druh dekontaminačního činidla volit v závislosti na 

druhu kontaminantu. Pro stanovení správného dekontaminační prostředku lze použít 

informační systémy nebezpečných látek (NEBEL a Medis-Alarm). Tyto systémy jsou 

instalovány na krajských operačních a informačních střediscích Hasičských záchranných 

sborů ČR (KOPIS). Přehled dekontaminačních činidel a sorbentů  (Příloha č. 1). 

 
 

5. Provádění dekontaminace 

Při zásahu s přítomností nebezpečné látky je třeba rozdělit místo zásahu na zóny 

s charakteristickým nebezpečím, které zajistí bezpečnost sil a prostředků a jejich minimální 

kontaminaci. Jejich hranice musí být lehce rozpoznatelné a dodržovány. Rozdělujeme na [2]: 

 

a) nebezpečná zóna (prostor maximálního ohrožení), 

b) vnější zóna (týlový prostor, nástupní prostor, dekontaminační prostor), 

c) zóna ohrožení (prostor možného šíření nebezpečné látky). 
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5.1 Blokové schéma dekontaminačního pracoviště  

Pro znázornění a vysvětlení jednotlivých zón jsem použil (Obrázek 1) schéma 

dekontaminačního pracoviště pro hasiče z Řádu chemické služby HZS České republiky. 

 

 
Obrázek 1 Blokové schéma dekontaminačního pracoviště 

 

Pracoviště se skládá z následujících součástí:  

1. Místa pro odkládání použitých a kontaminovaných věcných prostředků. 

2. Záchytné vany vybavené rošty pro provádění hrubé očisty protichemického ochranného 

oděvu a nánosu dekontaminačního činidla, která je vybavena vhodným ručním 

postřikovačem, popř. nádobou na dekontaminační činidlo a smetáčkem. 

3. Dekontaminační sprchy, která je umístěna v další záchytné vaně vybavené rošty. 

4. Místa pro kontrolu účinnosti dekontaminace. 

5. Prostoru pro svlékání protichemického ochranného oděvu a dýchacího přístroje u 

ochranných oděvů a nádoby na použité oděvy. 

6. Prostoru odkládání dýchacích přístrojů. 

7. Prostoru opětovného vystrojení. 
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5.2 Nebezpečná a vnější zóna 

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky 

mimořádné události. Vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky 

nebezpečných látek nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů). Je to zóna, kde 

platí z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, 

stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny.  

Činnost hasičů v nebezpečné zóně je podrobněji zpracována v bojovém řádu jednotek 

požární ochrany – taktické postupy zásahu [5]. 

Vnější zóna obklopuje nebezpečnou zónu (Obrázek 2). V této zóně se zřizuje nástupní a 

dekontaminační prostor. Tento prostor se zřizuje pro dekontaminaci zasahujících hasičů a 

prostředků po návratu z nebezpečné zóny. 

 

 
Obrázek 2 Zjednodušené znázornění návaznosti zón 

 

5.3 Týlový, nástupní, dekontaminační prostor 

      Týlový prostor (Obrázek 3) slouží k soustředění sil a prostředků potřebných u zásahu, je v 

dostatečné vzdálenosti od nebezpečné zóny, tvoří ho seřaďovací   a vystrojovací stanoviště, z 

tohoto prostoru (z vozidel) se nosí potřebné technické prostředky na hranici nebezpečné zóny, 

hasiči si oblékají ochranné obleky a dýchací přístroje, občerstvují se zde a odpočívají. 

Nástupní prostor se zřizuje pro zajištění přípravy sil a prostředků před přímým nasazením 

do nebezpečné zóny. Je umístěn na návětrné straně uvnitř vnější zóny a vždy bezprostředně 

sousedí s nebezpečnou zónou. Činnost hasičů v nástupním prostoru je podrobněji zpracována 

v bojovém řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu [5].      
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Dekontaminační prostor se zřizuje pro dekontaminaci zasahujících hasičů a prostředků po 

návratu z nebezpečné zóny. Je umístěn na návětrné straně ve vnější zóně a vždy bezprostředně 

sousedí s nebezpečnou zónou. Činnost hasičů v dekontaminačním prostoru je podrobněji 

zpracována v bojovém řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu [5].  

 
                                                            Směr větru 

 
Obrázek 3 Schéma týlového, nástupního a dekontaminačního prostoru 

 
 
5.4 Dekontaminační sprchy 

Dekontaminační sprchy jsou jedním ze základních zařízení, která slouží k provádění 

dekontaminace nánosem dekontaminačního roztoku nebo k oplachu vodou, případně je 

kombinaci obou činností. Jsou využívány k dekontaminaci [4]: 

a) hasičů v ochranných oděvech, 

b) osob, jsou-li dekontaminační sprchy součástí vybavení dekontaminačních stanů, 

c) raněných nebo nepohyblivých osob. 

Na trhu je celá řada dekontaminačních sprch od různých tuzemských i zahraničních 

výrobců, které se liší v nepatrných parametrech, ale hlavně v rozsahu příslušenství a v ceně. 

Základní parametry, které by dekontaminační sprchy měly splňovat jsou velmi dobře 

popsány v edici Dekontaminace v požární ochraně [4]. Jsou to: 
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• průchozí šířka, délka  

Sprchou zpravidla prochází hasič v protichemickém přetlakovém ochranném oděvu, tzn. 

že její šířka musí být alespoň jeden metr. Aby mohlo dojít k optimálnímu nánosu nebo 

oplachu, je třeba, aby mezi výstřikovou tryskou a dekontaminovaným povrchem byla 

vzdálenost alespoň 30 cm. Při této vzdálenosti je vytvořen dostatečný výstřikový kužel z 

trysky a dochází k jeho překrývání s dalším kuželem. Zvláštním druhem 

dekontaminačních sprch jsou sprchy pro raněné a nepohyblivé osoby na nosítkách. 

Takové sprchy musí umožňovat průchod obsluze s nosítky, vytvářet dostatečný prostor 

kolem nosítek při svlékání kontaminované osoby a její vlastní dekontaminaci. Musí 

umožňovat také dekontaminaci obsluhy. 

 

• průchozí výška 

Zde je třeba počítat s výškou hasiče v přilbě a ochranném protichemickém 

přetlakovém oděvu a výškou roštů, na kterých hasič stojí, a s variantou, že sprcha není 

postavená na roštech, ale pod nimi. Pokud není přímo v koruně dekontaminační sprchy 

tryska, musí být obvodové trysky dostatečně vysoko, aby vždy docházelo k překrývání 

výstřikových kuželů a dekontaminaci nejen vrchní části oděvu, ale i celé hlavy. 

 

• pochozí rošty 

Pochozí rošty jsou důležitou součástí každé dekontaminační sprchy. Zamezují styku 

s odpadní kontaminovanou vodou. Jejich výška by měla být alespoň 10 cm. Materiál 

musí být na svrchní straně protiskluzový , neporézní, snadno dekontaminovatelný. 

Rošty  musí být po celé ploše, po které se předpokládá průchod osob. Pokud  sprcha 

slouží i pro dekontaminaci raněných, je nutné, aby rošty byly po celé ploše záchytné 

vany. Tím se zamezí zpětné kontaminaci obsluhy odpadní vodou. 

 

• záchytná vana 

Je určena pro provádění hrubé očisty protichemického ochranného oděvu, zejména 

obuvi a k nánosu dekontaminačního činidla. Musí zachytit množství kapaliny použité 

k dekontaminaci alespoň 4 osob. Záchytné vany tvoří buď samostatný celek nebo jsou 

tvořeny obvodovým nafukovacím rukávem, přes který je přichycena na suché zipy 

plachta. Rozměry vany by měly být alespoň 3 x 3 m, aby zachytávala i odražené kapky 

při provádění dekontaminace. Vana by měla být vybavena vypouštěcím otvorem. 
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• čerpadlo pro odvod odpadní vody  

Musí být odolné vůči agresivním látkám a mít dostatečný výkon pro odčerpávání 

odpadní vody, tzn. že musí mít průtok dimenzován na větší množství vody, než proteče 

dekontaminační sprchou a ruční sprchou. 

 

• ovládací ventily dekontaminační sprchy  

V případě, že jsou umístěny uvnitř dekontaminační sprchy, měly by být v dosahu 

výstřikových kuželů trysek, aby při jejich ovládání nezpůsobovaly druhotnou 

kontaminaci. Ovládací ventily by měly být snadno dosažitelné obsluhou nebo 

dekontaminovanými hasiči. 

 

• ruční sprcha a kartáč  

Tyto součásti by měly být samozřejmostí každé dekontaminační sprchy. Ruční sprcha 

napomáhá při dekontaminaci zraněného nebo nepohyblivého hasiče. Kartáč je využíván 

i pro očištění podrážek obuvi a vymytí nečistot, případně pro vymytí kontaminantu ze 

švů, záhybů a zipu oděvu. 

 

• dekontaminační trysky  

Pro nanášení dekontaminačního roztoku mohou mít trysky menší průtok než trysky 

oplachové. Důležitým detailem je rychlá rozebíratelnost trysek v případě jejich ucpání. 

Pro eliminaci tohoto stavu je nutné vždy vybavit dekontaminační sprchu vstupním 

filtrem. Aby nedocházelo vlivem větru k "odnášení" roztoku, je vhodné vybavit sprchu 

zástěnou. Tlak v tryskách nesmí být tak velký, aby se tvořil aerosolový mrak, který 

může způsobit druhotnou kontaminaci mimo dekontaminační sprchu. 

 

• materiál, konstrukce  

Dekontaminační sprcha i záchytná vana by měla být z materiálu, který je dostatečně 

odolný vůči mechanickému namáhání, snadno dekontaminovatelný a nepodléhá korozi 

nebo oxidaci působením agresivních látek. Sprcha by měla být sama o sobě stabilní, bez 

nutnosti dalšího vyvazování provazy. Právě provazy u některých typů sprch jsou 

nedekontaminovatelným odpadem a musí se při provádění dekontaminace sprchy 

odstranit. Jsou to jednak provazy zajišťující stabilitu sprchy a provazy použité jako 
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spoje některých dílů sprchy např. zástěny. Dekontaminační sprcha musí být uzpůsobena 

jako průchozí, aby nedocházelo k následné kontaminaci. 

 

• rychlost stavby  

Je důležitým faktorem, neboť od ní se odvíjí i čas zahájení průzkumu při zásahu na 

nebezpečnou látku. 

 

6. Dekontaminační sprchový stan MK1 

Jelikož moje bakalářská práce se zabývá dekontaminačními sprchami, vybral jsem si 

jednoho z výhradních českých distributorů firmy Hughes – safety showers pro ČR a tím je 

společnost GES CZ s.r.o.. Tento distributor jako jeden z mála mi poskytl veškeré informace 

ohledně jejich dekontaminačních sprch. Proto jsem se rozhodl, že jako vzor uvedu tuto sprchu 

od této společnosti + možné příslušenství. V následující části bude postupně popsán 

dekontaminační sprchový stan MK1 (Obrázek 4) a jeho části.  

Jedná se o víceúčelový dekontaminační sprchový stan k rychlému použití při chemických 

havárií, bakteriologických, radiačních a nukleárních incidentech. Je evidován jako 

certifikovaný prostředek v arsenálu NATO. V České republice ho používají HZS kraje 

Vysočina a HZS Jihomoravského kraje. 

 

 

Sprchový systém uvnitř stanu je opatřen sedmi sprchovými tryskami a zahrnuje kartáč 

s vlastním kohoutem, který je ukončen zámkem k připojení dalšího přídavného zařízení. Přes 

ně je možno dodávat dekontaminační vodu, do které je možno přidat v předem určené 

koncentraci dekontaminační látky s pomocí specielního dávkovače. Pod sprchovou jednotkou 

je jímka z polyesteru potaženého PVC na sběr kontaminované vody. V rohu jímky je 

vyhrazen prostor pro ponornou pumpu, která slouží k odčerpávání odpadní vody. Systém je 

opatřen brašnou, která zároveň slouží jako ochrana před poškozením stanu (nosníků a jímky) 

při kontaktu s podkladem - zemí. 
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S  

Obrázek 4 Dekontaminační sprchový stan MK1 

 

6.1 Specifikace dekontaminační sprchy MK1 

V Tabulce 1 jsou přehledně zpracovány údaje o této sprše, které jsou nejdůležitější pro 

utvoření určitého názoru na kvalitu dekontaminační sprchy. 

Tabulka 1 Specifikace dekontaminační sprchy MK1 

Název Dekontaminační sprchový stan MK1 
Určení dekontaminace jednotlivce 

Výrobce GES CZ s.r.o., (ČR) 
Internetová adresa dodavatele www.gasmonitors.cz 

Délka x šířka x výška [ [ [ [ m ] ] ] ] 2,00 x 2,14 x 2,40 
Hmotnost  53 kg 

Skladovací rozměry d x š x v [ [ [ [ m ]  ]  ]  ]  1,00 x 0,65 x 0,45 
Počet oplachových  trysek /ručních sprch 7 / 1 
Způsob stavby tlakovým vzduchem 
Čas postavení sprchy 3. minuty 
Cena bez DPH 119 000 Kč 
Termín dodání max. 45 dnů od data přijetí objednávky 
Záruka 24 měsíců 
Servis a pozáruční opravy u dodavatele (distributora) 
 

6.2 Stavba a demontáž stanu 

Dekontaminační sprcha je zabalena v ochranném vaku (Obrázek 5), který slouží také k 

jeho přepravě. Vak je součástí příslušenství stanu a po rozbalení slouží jako podložka stanu. 

Systém je opatřen brašnou, která zároveň slouží jako ochrana před poškozením stanu (nosníků 

a jímky) při kontaktu s podkladem - zemí. Celou podložku je třeba dobře rozložit, aby ležela 

ve vodorovné poloze. 



 18  

 

 

Obrázek 5 Ochranný vak – podložka stanu 

 

Stany lze nafouknout různými metodami. Buď tlakovou láhví nebo elektrickým 

nafukovačem. Tato sprcha má obě možnosti. Pomáháme manuálně narovnat rám tak, aby se 

dostal do požadované pozice. Jakmile je stan plně nafouknut - synchronní ventil zasyčí. V 

tomto momentě je plně nafouknuta a tlakovou láhev je třeba uzavřít. Při demontáží se 

používají jako při nafukování ventily označené "inflate/deflate" nebo-li 

"nafouknout/vyfouknout". Vypouštění vzduchu zmáčknutím ventilu palcem. 

   

Obrázek 6 Nafukování sprchy pomocí tlakové láhve 

6.3 Provoz postaveného stanu 

Při normálním použití vzduch v nafouknuté struktuře expanduje pokud teplota stoupá, což 

uvede přepouštěcího ventil do činnosti. Pokles teploty má opačný efekt a tlak v nafouknutém 

rámu stanu klesá. Součástí stanu je proto ruční pumpa  (Obrázek 7), pomocí které se vyrovná 

takto způsobený pokles tlaku. 
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Obrázek 7 Ruční pumpa a ventil inflate/deflate 

 

Plně nafouknutý stan (Obrázek 8)  má plochu 4.8 m2 a měří 2,0m x 2,4m x 2,4m. Za 

účelem snadného použití, má stan dva vchody, které jsou označeny jako "entry" neboli vchod 

a "exit" neboli východ červenými a zelenými pruhy. Toto barevné označení je umístěno na 

spodní straně rámu (vodorovných nosníků) stanu na obou vchodech.  

 

 

Obrázek 8 Plně nafouknutý stan 

 

6.4 Podlahové panely 

Stan resp. sprchová vložka, má vestavěnou jímku na kontaminovanou vodu. Dva 

podlahové rošty (Obrázek 9)  vyrobené z plastu pro upotřebení ve ztížených podmínkách 

zabraňují, aby osoby procházející dekontaminačním procesem stály v kontaminované vodě a 

poškodili dno jímky. 



 20  

 

Obrázek 9 Podlahové rošty 

 

6.5 Elektrické čerpadlo 

Na každé straně stanu je specielní rukáv pro hadici, kterou se čerpadlem odvádí 

kontaminovaná voda z jímky do kontejneru. Elektrické čerpadlo (Obrázek 10) na 110/240V s 

kapacitou 130 litru za minutu vypumpuje žumpu do kontejneru na odpadní vodu.  

 

  

Obrázek 10 Elektrické čerpadlo 

 

 

6.6 Dávkovač dekontaminační látky 

Sprchový systém dekontaminační sprchy MK1 je napájen jednou hadicí o průměru 19mm. 

Pokud je třeba, tuto hadici lze napojit na induktor chemikálií (Obrázek 11). Účelem induktoru 

je přiměšovat různé tekuté látky, které napomáhají dekontaminačnímu procesu. Na stan lze 

napojit dvojici induktoru, což umožní přidávat dekontaminační látky od 0,2 do 10%. 

Induktory fungují tak, že přes ně proudí voda a nevyžadují použití elektrické energie. 

Induktory lze napojit tak, aby dodávaly jednu nebo dvě dekontaminační látky.  
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Po připojení na dodávku vody je nutno induktory odvzdušnit, aby se zajistilo jejich 

správné fungování. Za tím účelem zmáčkněte černý ventil na vrchu induktoru a držte ho v této 

poloze až z něho začne volně vytékat voda 

 

 

Obrázek 11 Připojení dávkovače pro jednu dekontaminační látku 

 

  

Obrázek 12 Indukce dvou dekontaminačních látek 

První spoj vede z rozdělovacího potrubí do induktoru. Za účelem přidání druhého 

dekontaminačního roztoku (Obrázek 12) se odtoková strana prvního induktoru připojí na 

přítokovou stranu druhého induktoru. Odtoková strana druhého induktoru se pak napojí na 

hadice stanu. Posledním spojem je dodávka čisté vody z rozdělovacího potrubí do sprchové 

části stanu. 
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6.7 Napojení vody 

Rozdělovací potrubí (Obrázek 13) je vyrobeno z nerez oceli. Má jeden otvor pro přívod 

vody o průměru 65mm, který je vybaven rychlou spojkou.  Namísto rozdělovacího potrubí na 

studenou vodu, lze použít ohřívač vody Portaheater100 (Obrázek 14), kterým se dodá do 

systému teplá voda. 

 

Obrázek 13 Rozdělovací potrubí 

 

 

Obrázek 14 Ohřívač vody Portaheater 100 
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7. Statistika mimořádných událostí s výskytem nebezpečné látky 

Jelikož se nevede statistické využití jednotlivých druhů dekontaminačních sprch, proto 

jsem se zaměřil na statistiky zásahů s únikem nebezpečných chemických látek. 

Poměrně výrazně v roce 2007 (Tabulka 2) narostl i počet případů úniků nebezpečných 

chemických látek. Jednotky požární ochrany musely likvidovat následky celkem 6 373 těchto 

událostí, což je meziroční nárůst o 10 % a nejvíce v posledních letech.  

Nejčetnější byly úniky ropných produktů - bylo jich 5 177, dále šlo o úniky plynů a 

aerosolů – 605, kapalin mimo ropných produktů - 341, pevných látek - 30 a ostatních včetně 

potravinářských produktů – 220. Jednotky požární ochrany také zasahovaly u 180 ostatních 

mimořádných událostí, jednalo se převážně o případy spojené s ptačí chřipkou [6].  

Tabulka 2 Počet mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany 

 

Druh události 2005 2006 2007 

Požáry s účastí jednotky 
požární ochrany 

19 484 19 665 21 858 

Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297 

Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046 

Úniky nebezpečných látek 

z toho „ropných produktů“ 

5 630 

4 616 

5 809 

4 644 

6 373 

5 177 

Technické havárie 40 413 49 785 48 090 

Radiační havárie a nehody 2 4 0 

Ostatní mimořádné události 48 735 180 

Plané poplachy 7 846 8 409 8 155 

UDÁLOSTI CELKEM 96 833 108 797 115 999 
 

V roce 2007 oproti roku 2006 se jednalo o výrazný pokles u ostatních mimořádných 

událostí, který byl způsobem menším počtem zásahů spojených s ptačí chřipkou. V roce 2006 

jsou také evidovány 4 události zařazené pod radiační nehody. 
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7.1 Počet jednotlivých činností jednotek PO 

V Tabulce 3 jsou uvedeny druhy činností, které souvisejí se speciální očistou. Především 

v roce 2006 a 2007 byl zaznamenán nárůst  této činnosti a to díky výskytu ptačí chřipky          

(Aviární influenza).  

Tabulka  3 Počet jednotlivých činností jednotek PO 

Druh činnosti HZS ČR 
JSDH 
obcí 

HZS 
podniků 

JSDH 
podniků Celkem 

2007 
speciální očista - dekontaminace, detoxikace 103 9 17 1 130 
speciální očista zásah. sil a prostředků 57 1 8 0 66 

2006 
speciální očista - dekontaminace, detoxikace 108 6 16 2 132 
speciální očista zásah. sil a prostředků 143 2 5 2 152 

2005 
speciální očista - dekontaminace, detoxikace 24 2 8 0 34 
speciální očista zásah. sil a prostředků 31 1 8 0 40 

2004 
speciální očista - dekontaminace, detoxikace 35 9 22 0 66 
speciální očista zásah. sil a prostředků 38 5 15 0 58 

2003 
speciální očista - dekontaminace, detoxikace 32 3 9 1 45 
speciální očista zásah. sil a prostředků 36 3 9 0 48 

2002 
speciální očista - dekontaminace, detoxikace 94 83 13 2 192 
speciální očista zásah. sil a prostředků 63 19 11 1 94 

 

8.  Opěrné body HZS České republiky  

Opěrným bodem HZS ČR (dále jen „opěrný bod“) se rozumí stanice hasičského 

záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), na níž je dislokována technika pro provádění 

speciálních záchranných prací. V České republice máme 12 druhů opěrných bodů (např. 

dekontaminaci techniky a obyvatelstva, likvidaci havárií nebezpečných látek). 

Opěrný bod pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva zabezpečuje dekontaminaci 

v návaznosti na vytvoření dekontaminačního pracoviště při zasažení osob a techniky 

nebezpečnými látkami při haváriích a výskytu a projevech infekčních onemocnění a nákaz 

[7]. Přehled opěrných bodů HZS ČR a jejich vybavení je vypsán v Příloze č. 2 . 
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8.1 Předurčenost k zásahu na nebezpečné látky 

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích nebezpečných látek 

jsou předurčeny jednotky PO do tří kategorií:  

• základní „Z“  

• střední „S“ 

• opěrná „O“  

 

Tabulka 4. Doby dojezdů a nasazení jednotek 

Charakteristika  jednotka PO - Z  jednotka PO - S  jednotka PO - O 

Předpokládaná maximální  

doba nasazení 
40 minut 80 minut nad 60 minut 

Dojezd jednotky PO do 30 minut do 40 minut do 80 až 120 minut 

 
V Tabulce 4 jsou zobrazeny jednotlivé časy, které udávají do jaké doby se dané jednotky 

PO mají  dostavit na místo zásahu a předpokládaná doba nasazení. V Příloze č. 3 se nacházejí 

základní činnosti pro zásahy na nebezpečné látky pro jednotlivé předurčené jednotky PO. 

 

Tabulka 5 Počet jednotlivých stanic 

 Typ stanice  

 P0 P1 P2 P3 P4 C1 C2 C3 Σ 
opěrná „O“  - 1 -  -  2 1 1 7 12 

střední „S“ -  -  -  5 -  42 11 3 61 

základní „Z“  11 109 20 12 7 3  - 1 163 
         236 

 
České republice je celkem 236 stanic jednotek HZS. V Tabulce 5 jsem rozepsal počet  

jednotlivých typů stanic, které patří do předurčenosti k zásahu na nebezpečnou látku. Velikost 

stanic HZS kraje je odvozena z počtu výjezdů, které stanice v systému plošného rozmístění 

provádí v rámci operačního řízení. Celkem je osm velikostních typů stanic jednotek HZS 

kraje. Tři typy jsou tzv. centrální stanice (C1,C2,C3) a pět typů stanic tzv. pobočné stanice 

HZS kraje (P0, P1, P2, P3, P4). 
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9. Multikriteriální analýza 

Na trhu jak v tuzemsku tak i v zahraničí je několik výrobců zabývající se dekontaminací. 

Někdy se dekontaminační sprchy liší v maličkostech, proto pro výběr té správné (nejlepší) 

použiji metodu rozhodovací matice DDM (Decision Matrix Method) [8]. Tato metoda má 

jednoduchý postup. 

 

Pro porovnání jsem vybral typově podobně dekontaminační sprchy. Celkem jich je pět. 

Tři sprchy jsou od dodavatelů z České republiky a dvě jsou od zahraničních dodavatelů           

z Velké Británie a USA.  

 

9.1 Charakteristika  posuzovaných dekontaminačních sprch 

Jednotlivé parametry pro zpracování údajů jsou především brány z materiálů, které 

poskytují daní výrobci.na svých internetových stránkách. Další dekontaminační sprchy jsou 

uvedeny v Příloze č.4. 

 
Přehled porovnávaných dekontaminačních sprch (jejich obchodní názvy): 
 

• Dekontaminační sprcha REODS001 

• Nafukovací dekontaminační sprcha EDK 04 

• Sprchový stan MK1 

• Sprchový systém Plychem DPI 

• Dekontaminační sprcha DAT2020S 
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Tabulka 6 Dekontaminační sprcha REODS001 

Název Dekontaminační sprcha REODS001 
Určení dekontaminace jednotlivců  
Výrobce REO AMOS, spol. s.r.o (ČR) 
Internetová adresa dodavatele www.reoamos.cz 

Délka x šířka x výška [ [ [ [ m ] ] ] ] 2,00 x 2,00 x 2,50 
Hmotnost  35 kg 

Skladovací rozměry D x Š x V [ [ [ [ m ]  ]  ]  ]  1,20 x 1,00 x 0,60 
Počet oplachových  trysek / ručních kartáčů 5 / 1 
Způsob stavby dmychadlo (230 V) 
Čas postavení sprchy 1 minuta 
Cena bez DPH 106 800 Kč 

 

       

Obrázek č.15 Dekontaminační sprcha REODS001 a dekontaminační sprcha EDK 04 

 

Tabulka 7 Nafukovací dekontaminační sprcha EDK 04 

Název Nafukovací dekontaminační sprcha EDK 04 
Určení dekontaminace jednotlivce 
Výrobce Zahas s.r.o.,  (ČR) 
Internetová adresa dodavatele www.zahas-sro.cz 

Délka x šířka x výška [ [ [ [ m ] ] ] ] 2,40 x 2,00 x 2,40 
Hmotnost  25 kg 

Skladovací rozměry D x Š x V [ [ [ [ m ]  ]  ]  ]  0,70 x 0,50 x 0,30 
Počet oplachových  trysek /ručních kartáčů 5 / 1 
Způsob stavby tlakovým vzduchem 
Čas postavení sprchy 30 sekund 
Cena bez DPH 112 032  Kč 
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Tabulka 8 Sprchový stan MK1 

Název Sprchový stan MK1 
Určení dekontaminace jednotlivce 
Výrobce GES CZ s.r.o., (ČR) 
Internetová adresa dodavatele www.gasmonitors.cz 

Délka x šířka x výška [ [ [ [ m ] ] ] ] 2,00 x 2,14 x 2,40 
Hmotnost  53 kg 

Skladovací rozměry D x Š x V [ [ [ [ m ]  ]  ]  ]  1,00 x 0,65 x 0,45 
Počet oplachových  trysek / ručních kartáčů 7 / 1 
Způsob stavby tlakovým vzduchem 
Čas postavení sprchy 3. minuty 
Cena bez DPH 119 000 Kč 

 

     
Obrázek č.16 Sprchový stan MK1 a sprchový systém Plychem DPI 

 

Tabulka 9 Sprchový systém Plychem DPI 

Název Sprchový systém Plychem DPI 
Určení dekontaminace jednotlivce 
Výrobce PPS – professional protection systems (GB) 
Internetová adresa dodavatele www.ppsgb.com 

Délka x šířka x výška [ [ [ [ m ] ] ] ] 1,90 x 1,90 x 2,30 
Hmotnost  30 kg 

Skladovací rozměry D x Š x V [ [ [ [ m ]  ]  ]  ]  0,90 x 0,60 x 0,40 
Počet oplachových  trysek /ručních kartáčů 6 / 1 
Způsob stavby tlakovým vzduchem 
Čas postavení sprchy během 3 minut 
Cena bez DPH $6,495  
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Tabulka 10 Dekontaminační sprcha DAT2020S 

Název Dekontaminační sprcha DAT2020S 
Určení dekontaminace jednotlivců 
Výrobce FSI North America (USA) 
Internetová adresa dodavatele www.fsinorth.com 

Délka x šířka x výška [ [ [ [ m ] ] ] ] 2,13 x 2,13 x 2,43  
Hmotnost  36 kg 

Skladovací rozměry D x Š x V [ [ [ [ m ]  ]  ]  ]  1,15 x 0,56 x 0,30  
Počet oplachových  trysek /ručních kartáčů 7 / 1 
Způsob stavby el. hustilka / tlakovým vzduchem 
Čas postavení sprchy 1 minuta 
Cena bez DPH $5,078.72  

 

 

Obrázek č.17 Dekontaminační sprcha DAT2020S 

 

9.2 Rozhodovací metoda a jeho postup výpočtu 

Tato metoda spočívá v hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií bodovou stupnici od 1 

do 10 tak, že stupeň 1 je přiřazený nejmenší důležitost a stupeň 10 největší. Stejnou stupnicí 

se též hodnotí skutečnost, jakou jednotlivé varianty řešení vyhovují zvoleným kritériím, tzn. 

stupeň   „1“ – nevyhovuje až po „10“ – vyhovuje ideálně [8]. 

V Tabulce 11 je naznačen postup výpočtu váženého součtu, z kterého vyplývá která 

dekontaminační sprcha je podle porovnávaných kritérií nejlepší. Důležitost kritéria (1 až 10) 

jsem si volil sám a ke každé dekontaminační sprše jsem přiřadil hodnotu jak varianta 

vyhovuje kritériu. 
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Tabulka 11 Vzorová tabulka 

 A B C D 
 Hodnocení dodavatele 
 

Kritérium D ůležitost kritéria 
sprcha 1 sprcha 2 

1 K1 9 8 6 
2 K2 7 5 5 
3 K3 6 5 6 
4 K4 5 4 4 

5 K5 3 5 3 

6 vážený součet   172 154 

 pořadí   1 2 
 

Ukázka výpočtu váženého součtu: 

55443322116 BCBCBCBCBCC ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

17235546575986 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=C  

 

Po výpočtu váženého součtu stačí jen porovnat výsledné hodnoty. Největší hodnota nám 

určuje, která z daných dekontaminačních sprch je nejlepší na základě porovnávaných 

kritérií. 

 
9.3 Kritéria 

Pro porovnávání jsem si zvolil pět kritérií, které jsou velmi důležitá pro rozhodování jestli 

si danou dekontaminační sprchu pořídit. 

 

• Cena  

Jelikož některé sprchy jsou od zahraničních dodavatelů, jsou jejich ceny udávané 

v jiné měně (pro přepočet cen jsem použil kurzy ČNB – České národní banky ze dne 

9.4.2008 → 1USD = 15,919 Kč). Toto kritérium není důležité pro hasiče, kteří s tímto 

technickým prostředkem (dekontaminační sprcha) budou zasahovat. Pro ně jsou mnohem 

důležitější jiné kritéria, které jim usnadňují zásah. Cena sice taky hraje nějakou roli při 

pořizování nové dekontaminační sprchy, ale tím se zabývá příslušný HZS kraje. Ten se 

rozhoduje co je pro ně důležitější. Jestli funkčnost nebo cena. 

Já jsem se na základě získaných informací od dodavatelů rozhodl, že tomuto kritériu 

přiřadím hodnotu  8. Jelikož porovnávané dekontaminační sprchy jsou velmi podobné ve 

specifických vlastnostech (Tabulka 1)  a při rozhodování o koupi bude cena důležitým 

parametrem.  
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• Skladovací rozměry  

Jeden z rozhodovacích parametrů, který nám udává představu o velikosti a následném 

umístění (Obrázek 18  např. TA-CH → technický automobil chemický). Někteří výrobci 

místo skladovacích rozměrů D x Š x V [ m ] udávají tento rozměr v objemových 

jednotkách [ m3 ]. Proto jsem všechny skladovací rozměry porovnával po přepočtení na 

objemové jednotky. Dekontaminační sprchy jsou většinou součástí dodávaných 

automobilů. Proto vždy umístění je vyřešeno velmi dobře. Ale může se stát, že budou  

pořizovány nové. V tom okamžiku nás zajímají skladovací rozměry, jestli daná 

pořizovaná dekontaminační sprcha nám v leze na místo stávající.  

Tomuto kritériu jsem přiřadil hodnotu 6, protože pro možný nákup nových 

dekontaminačních sprch je důležitým parametrem. A potom se nemůže stát, že nám do 

určeného automobilu nevleze jen proto, že nebylo porovnáno (změřeno) místo pro 

umístění.    

 
Obrázek 18 Umístění dekontaminační sprchy v TA-CH 

• Hmotnost  

Udává představu o tom, kolik lidí je zapotřebí pro manipulaci. Některé 

dekontaminační sprchy mohou být lehčí, ale jejich rozměry nedovolují dobře uchopit 

sprchu jak některé těžší. Proto pro lehčí dekontaminační sprchy potřebujeme někdy více 

hasičů než pro ty těžší. Tomuto kritériu jsem určil hodnotu 4. Protože tady tento parametr 

závisí na síle hasičů a jejich chytrosti. 

 

 

 

 

Dekontaminační sprcha  
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• Počet oplachových trysek  

Určuje nám kvalitu oplachu dekontaminovaných osob. Některé dekontaminační 

sprchy jsou také vybaveny o ruční kartáč, který slouží k vymytí nečistot z špatně 

přístupných míst (např. švy, záhyby, zipy oděvů, podrážek obuvi). Porovnávám jen počet 

oplachových trysek, jelikož všechny porovnávané sprchy mají jeden ruční kartáč. Tomuto 

kritériu jsem přiřadil hodnotu 5. Protože čím větší počet oplachových trysek, tím bude 

dekontaminace osob dokonalejší. 

 

• Čas postavení sprchy 

Je důležitým faktorem, neboť od ní se odvíjí i čas zahájení průzkumu při zásahu na 

nebezpečnou látku. Čas postavení sprchy závisí na způsobu stavby (tlakový vzduch, 

dmychadlo) a znalosti hasičů jak se daná sprcha má stavět. Tomuto kritériu jsem dal 

hodnotu 7, jelikož opravdu každá minuta někdy rozhoduje.  

 

9.4 Porovnání dekontaminačních sprch 

V Tabulce 12 jsou přehledně uvedeny porovnávané hodnoty získané od dodavatelů. 

Výsledky porovnání pomocí metody rozhodovací matice jsou uvedeny v Tabulce 13. Po 

výpočtu váženého součtu, jsem určil pořadí nejlepší dekontaminační sprchy (největší vážený 

součet). 

 

Tabulka 12 Získané informace od dodavatele 

Hodnocení dodavatele Kritérium 
REODS001 EDK 04 Plychem DP1 DAT2020S MK1 

K1 106 800,- 112 032,- 103 394,- 80 848,- 119 000,- 
K2 0,72 m3 0,11 m3 0,22 m3 0,20 m3 0,29 m3 
K3 35 kg 25 kg 30 kg 36 kg 53 kg 
K4 5  5  6  7  7  

K5 60 s 30 s 180 s 60 s 180 s 
 

K1 – cena bez DPH [ Kč ] 

K2 – skladovací rozměry [ m3 ] 

K3 – hmotnost [ kg ] 

K4 – počet oplachových trysek [ ks ] 

K5 – čas postavení sprchy [ s ] 
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Tabulka 13 Výsledky multikriteriální analýzy 

Důležitost  Hodnocení dodavatele Kritérium 
kritéria REODS001 EDK 04 Plychem DP1 DAT2020S MK1 

K1 8 6 5 6 7 5 
K2 6 5 8 7 7 7 
K3 4 5 7 6 5 3 
K4 5 6 6 7 8 8 

K5 7 7 8 5 7 5 

vážený součet   177  202  184  207  169  

pořadí    4  2  3  1 5  

 
Nejlepší dekontaminační sprchou se podle posuzovaným kritérií stala dekontaminační 

sprcha DAT2020S od dodavatele FSI North America (USA). Další umístění v Tabulce 13. 

 

Pořadí posuzovaných dekontaminačních sprch: 

1. dekontaminační sprcha DAT2020S 

2. nafukovací dekontaminační sprcha EDK 04 

3. sprchový systém Plychem DPI 

4. dekontaminační sprcha REODS001    

5. Sprchový stan MK1 

 

 
Obrázek 19 Vítězná dekontaminační sprcha DAT2020S 
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10. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo přinést přehled a porovnat dekontaminační sprchy od 

dodavatelů ze zahraničí a z České republiky. Jelikož je to technický prostředek pro 

dekontaminaci osob, tak v úvodu jsem se věnoval provádění dekontaminace a organizaci 

místa zásahu na nebezpečné látky. 

Potom jsem se zabýval jednotlivými základními parametry, které charakterizují danou 

sprchu a měly by je splňovat.  Pro představu jsem použil jednu vzorovou dekontaminační 

sprchu, na které jsou podrobně popsány její charakteristické vlastnosti a parametry. A taky 

možné příslušenství, kterým dekontaminační sprchy mohou být doplněny.   

Součástí bakalářské práce by měla být také statistika věnována využití jednotlivých druhů 

dekontaminačních sprch. Jelikož se tato statistika u HZS ČR nevede, není zde uvedena. O tom 

kdy byla daná dekontaminační sprcha použita se lze jen dočíst ve zprávě o zásahu, pokud to 

v ní je uvedeno. V období let 2006 – 2007 se v České republice především řešily případy 

spojené s ptačí chřipkou. Proto v tomto období byl velký nárůst u ostatních mimořádných 

událostí, s tím spojené zásahy na dekontaminaci, detoxikaci a speciální očistou zasahujících 

sil a prostředků. Používání dekontaminačních sprch pro jednotlivce není zcela běžné, 

využívají se především při menších mimořádných událostech s nebezpečnou látkou (menší 

počet osob pro dekontaminaci). Při mimořádných událostech s větším počtem zasažených 

osob jsou pro dekontaminaci používány stanoviště dekontaminace osob (SDO). 

Úkolem práce bylo porovnat několik dekontaminačních sprch a vyhodnotit na základě 

mnou zvolených kritérií tu nejlepší. Nejlepší dekontaminační sprchou se podle posuzovaným 

kritérií stala dekontaminační sprcha DAT2020S od dodavatele FSI North America (USA).  

Kritéria a důležitost kritéria si můžeme zvolit libovolně. Proto moje vítězná dekontaminační 

sprcha nemusí být nejlepší. Může se stát, že na základě jiných kritérií sestavených jiným 

hodnotitelem, bude ta nejhorší. 

Proto tato práce by mohla sloužit jako přehled o možných dodavatelích dekontaminačních 

sprch. A taky by mohla pomoci jak dané dekontaminační sprchy porovnat a vybrat tu nejlepší 

na základě kritérií, které si každý zvolí sám.  
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