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Páleníček, A. Dekontaminace techniky při zásahu IZS v rámci HZS: bakalářská práce, 

 Ostrava: VŠB – TU, 2010. 32 s. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovišť  dekontaminace techniky užíva-

ných při zásazích IZS v rámci hasičského záchranného sboru ČR. Cílem je porovnat typový 

plán činnosti dekontaminace s reálnými hodnotami zjištěnými při reálném nasazení chemic-

kého odřadu. Tento odřad byl nasazen při likvidaci ohniska ptačí chřipky v roce 2007. Dále 

jsou zde uvedeny problémy vzniklé při reálném nasazení, které se při cvičeních neobjevily. 

Závěrečná kapitola obsahuje srovnání prvního vyrobeného stanoviště pro dekontaminaci 

techniky z roku 2004 se současným modelem, který byl vyroben v roce 2009.  
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Páleníček, A. The Decontamination of Technological Equipment in Operations of the Rescue 

and Fire Department of the Czech Republic: bachelor thesis 

 Ostrava: VŠB – TU, 2010, 39 p. 

 

This bachelor thesis deals with the sites of decontamitation of technological equipment 

used during operations  of the Rescue and Fire Department of the Czech Republic. The purpo-

se of the thesis is to compare the theoretical plan of decontamination with actual values mea-

sured in a real case of chemical detachment. This detachment was used to liquidate the centres 

of chicken flu in 2007. Furthermore, there are presented some problems which arose in real 

operations but did not occur in training. The final chapter includes the comparison of the first 

made site of decontamination of technological equipment in 2004 with the actual type which 

was made in 2009. 
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1 Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil Dekontaminaci techniky při zásahu inte-

grovaného záchranného systému (dálen jen „IZS“) v rámci hasičského záchranného sboru. 

Myslím si, že dekontaminace je dnes frekventovaným celosvětovým tématem, i z důvodu 

hrozících teroristických útoků. Kontaminující nebezpečná látka může ulpívat na povrhu tech-

niky zasahujících jednotek. Musel proto být navržen systém dekontaminace. Tento systém je 

navržen s ohledem na co nejmenší spotřebu dekontaminačního činidla a vody pro oplachování 

techniky. A následně jímání odpadního média a ekologickou likvidaci. 

Dekontaminace techniky je aktuální v případě vzniklé mimořádné události, při které je 

technika kontaminována nebezpečnými chemickými látkami, biologickými látkami              

(B-agens), nebo radioaktivními látkami. Protože se dekontaminační linka nevyužívá často, 

jsou zjišť ovány její nedostatky postupně a pomalu. 

Cílem mé práce je: 

− poukázat na nedostatky, které se objevily při jejím reálném nasazení v Pardubickém 

kraji při likvidaci ohniska výskytu ptačí chřipky,  

− zjistit skutečné parametry linky v praxi, a to zejména dobu výstavby, obslužnost, pro-

pustnost linky a spotřebu vody (dekontaminačního činidla),  

− porovnat typový plán činnosti při nasazení stanoviště dekontaminace techniky 

s reálnými hodnotami zjištěnými při ostrém nasazení, 

− popsat vylepšení, která byla provedena na základě poznatků získaných při reálném na-

sazení.          
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2 Dekontaminace  

Představuje proces, při kterém dochází k odstranění nebezpečné látky (kontaminantu) 

z příslušného povrchu nebo prostředí. Častěji se však snižují jen jeho škodlivé účinky na bez-

pečnou úroveň, tj. aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka při styku se zamořenými předměty. 

Konečným cílem je snížení zdravotnických a nenávratných ztrát, zkrácení doby nezbytného 

používání prostředků individuální nebo improvizované ochrany a vytváření podmínek pro 

obnovu normálního života. [1] 

2.1 Druhy dekontaminace 
Z hlediska způsobu odstraňování kontaminantu 

− mechanická, 

− fyzikální, 

− chemická. 

 
Mechanická  

Nedochází k eliminaci toxicity kontaminantu, ale dochází k jeho uvolnění z povrchu   

a následného přemístění. [1] 

− vysátí – vysavač se zachycovacím filtrem dle daného kontaminantu, 

− omytí, otírání – suchý/mokrý hadr, 

− smetení – obsluha dekontaminačního stanoviště provádí smetáčkem. 

Fyzikální 

Kontaminant je odstraněn z povrchu, je ale v odpadní vodě.   

1) Adsorpce – princip spočívá v zachycování molekul kontaminantu do porézního po-

vrchu adsorpčního materiálu. Využívá se látek s velkým povrchem. Jistým případem dekon-

taminace je vychytávání látky aktivním uhlím ve filtrech dýchacích přístrojů. [1] 

2) Rozpouštění – rozpouštějí se v sobě látky s podobnou chemickou strukturou, nebo 

za pomoci látek snižující povrchové napětí. Látky můžeme rozdělit na hydrofilní (rozpustné 

ve vodě), např. etanol, anorganické soli, sarin a hydrofóbní (lipofilní - tyto jsou rozpustné 

v tucích), např. benzín, nafta, oleje, VX. 

3) Odpařování – mění se kapalné skupenství v plynné. 

4) Sublimace – mění se pevné skupenství v plynné. 
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Chemická 

Reakce kontaminantu s činidlem, kdy dochází k úplnému odstranění účinků kontami-

nantu nebo snížení jeho koncentrace na bezpečnou hranici. 

1) Neutralizace – je reakce zásady a kyseliny, jejímž produktem je sůl a voda 

2) Oxidace – k dekontaminaci se používají silná oxidační činidla, jako jsou peroxidy, 

či chlornany. 

3) Hydrolýza – reakce kontaminantu s vodou (v kyselém prostředí reaguje sacharóza 

za vzniku glukózy a fruktózy) 

 

Z hlediska druhu kontaminantu  [1] 

− chemický kontaminant – detoxikace, 

− biologický kontaminant – dezinfekce, 

− radioaktivní kontaminant – dezaktivace. 

 

Z hlediska úplnosti 

− Úplná – vždy zůstává alespoň zbytková kontaminace 

− Částečná – reálná při zásahu HZS  

 

Z hlediska provedení a praktických postupů  [1] 

− suchá – minimální vznik odpadních produktů a s tím spojená jejich likvidace. Jsou zde 

menší nároky na věcné prostředky potřebné k provádění dekontaminace. Mezi základ-

ní druhy suché dekontaminace řadíme: otírání, vysátí, smetení, 

− mokrá – dekontaminace nanášením roztoků s dekontaminačním činidlem, pěnidel, 

různých druhů postřiků, vodní páry, vody… 

Z hlediska působení člověka 

− přírodní – samovolné procesy, které nejsou ovlivněny člověkem (samovolné odpařo-

vání, reakce se vzdušnou vlhkostí, oxidace. Záleží na vlastnostech kontaminantu. Toto 

je limitováno zejména dobou potřebnou pro dekontaminaci tímto způsobem (z hledis-

ka nebezpečí z prodlení a možného rozšíření kontaminace),  

− umělá - mezi tuto patří mechanický, fyzikální a chemický způsob. 

2.2 Odpadní kontaminovaná voda 
 Vzniká po nanesení roztoků s dekontaminačním činidlem a smícháním nebo chemic-

kou reakcí kontaminantu s nanášeným prostředkem nebo vodou při oplachování. V případě 
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biologické kontaminace se v odpadní vodě mohou nacházet usmrcené nebo neusmrcené mik-

roorganizmy. U chemické dekontaminace je odpadním produktem zředěná sloučenina o sní-

žené koncentraci nebo neutralizovaná kapalina + sůl. U kontaminace radioaktivními látkami 

se jedná o sice zředěnou formu, nicméně stále vykazující radioaktivní záření. 

2.3 Druhotná kontaminace  
 Nepochází od původního zdroje, nýbrž od druhotných zdrojů (obsluha stanoviště, kon-

taminované věcné prostředky, kontaminovaná technika). 

3 Dekontaminační činidla 

 Jsou látky, které po reakci s kontaminantem snižují jeho toxicitu nebo ji úplně odbou-

rají. A to chemickou reakcí nebo zahubením mikroorganismů, případně, u radioaktivních lá-

tek, jejich smytím z povrchu. Velká řada činidel působí jak na chemické, tak na biologické 

kontaminanty. Jsou označovány jako univerzální nebo také širokospektrá. Výhodou je jejich 

univerzálnost pro případy rychlého zásahu složek IZS. Neexistuje ovšem činidlo, které by 

bylo absolutně univerzální. [1] 

Na druhé straně stojí činidla se specifickou reakcí na konkrétní kontaminant, činidla 

selektivní. Tato činidla jsou předem vytipována vzhledem k některým objektům, kde se pracu-

je nebo se vyrábí konkrétní nebezpečné látky. Výhodou těchto činidel je jejich větší dekonta-

minační účinnost. Trvanlivost jednotlivých dekontaminačních činidel je uváděna výrobcem, 

stejně tak jako doba působení na předurčené kontaminanty. [1] 

3.1 Voda  
Je nejuniverzálnějším dekontaminačním prostředkem, a to jak z důvodu snadné do-

stupnosti, tak z hlediska ekonomického. Voda je základem většiny dekontaminačních roztoků 

a směsí. Principem vodní dekontaminace je omytí nebo spláchnutí kontaminantu z povrchu 

(případně ředění látek rozpustných ve vodě).  

3.2 Saponátové prostředky  
Využívají snížení povrchového napětí vody, z čehož vyplývá menší ulpívání saponátu 

na dekontaminované technice a zvyšuje se obsah kontaminantu v odpadní vodě. Vytváří se 

smícháním vody s příslušným saponátem (nejčastěji v poměru 1 % objemu vody). Jsou velmi 

univerzálním dekontaminačním činidlem, bohužel podobně jako u vody nereagují 

s kontaminanty. Pouze je omývají s vyšší účinností. 
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3.3 Dekontaminační činidlo Hvězda  
Jedná se o nově zavedené dekontaminační činidlo složené ze dvou složek. Složka AB 

– alkalická kapalina (expirace 3 roky), obsahující 3 % hm. NaOH + kariogenní a neionogenní 

tenzid. Složka CC – peroxidická kapalina (expirace 1 rok), obsahující 20 % peroxidu vodíku. 

Toto činidlo se vyznačuje velkou univerzálností a zároveň vysokou účinností. Je použitelná 

na bojové chemické látky (BCHL), biologické látky (B-agens) i radioaktivní kontaminanty. 

Obsahuje tenzidy, látky snižující povrchové napětí, čímž dosahuje výborných mycích a smá-

čecích parametrů.  

Jednotlivé složky se skladují odděleně a po smíchání složky AB s vodou se přidává 

složka CC a to v poměru (AB/CC) = (4/1). Nutnost expozice účinků dekontaminačního čini-

dla Hvězda je u všech procesů (dezaktivace, dezinfekce, detoxikace) stejná, a to 5 minut. Ne-

má nežádoucí účinky na lidský organizmus ani na dekontaminovanou techniku, či jiná tech-

nologická zařízení. Při aplikaci jemně pění, čímž jsou dobře signalizována nastříkaná místa 

obsluze. 

 

Tab. 1.1 Nejnižší povolené koncentrace dekontaminačního činidla Hvězda (v % obj.), [7] 

Dekontaminovaný objekt – místo dekontami-

nace 

Kontaminant Typ dekonta-

minace 

Osoby Hasiči v POO* Technika 

toxické látky včetně 

BCHL 

detoxikace 10** 75 10 

radioaktivní látky dezaktivace 5 10 10 

B-agens dezinfekce 10 10 10 

* Protichemické ochranné oděvy 

** 4 obj. díl složky AB + 45 obj. dílů vody a nakonec 1 obj. díly složky CC 

3.4 Persteril  
Jedná se o dezinfekční prostředek, působící širokospektrálně na poli biologických látek. Je 

použitelný při normálních teplotách na bakterie, mykobakterie, viry ptačí chřipky, TBC, spory 

plísní, antraxu atd. [6] 

 

 

 

 



 

 6

Tab. 1.2 Nejnižší povolené koncentrace dekontaminačního činidla Persteril (v % obj.), [6] 

Dekontaminovaný objekt  Kontaminant (typ Persterilu) Dekontamina-

ce Osoby Hasiči v POO Technika 

B-agens (Persteril 36 %) dezinfekce 0,2 2 2 

B-agens (Persteril 15 %) dezinfekce 0,4 4 4 

 3.5 Chlornany  
Jsou určeny především k dekontaminaci chemických bojových látek. Užívány jsou dva 

typy, chlornan sodný a chlornan vápenatý. Hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) upřed-

nostňují používání prvního uvedeného z důvodu snadnějšího použití. Chlornan sodný je do-

dáván v podobě roztoku a obsahuje tyto aktivní složky: hydroxid sodný (1 % hm.) a aktivní 

chlór (12,3 % hm.). Doporučená koncentrace aktivního chlóru pro provádění dekontaminace 

je 2,5 % hmotnostních. V praxi se roztok chlornanu ředí v poměru s vodou ¼. Chlornan vápe-

natý je dodáván jako pevná látka, těžko rozpustná ve vodě, což pro potřeby HZS není úplně 

ideální. Rozpouští se v poměru 1 hmotnostní díl chlornanu vápenatého ku 19 hmotnostním 

dílům vody.  

4 Systém dekontaminace v ČR 
 Základní koncepci pro zásah na nebezpečnou látku a dekontaminaci stanoví pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 14/2007 Sb., ze dne 30. března, 

kterým se mění pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra                   

č. 27/2006 Sb., ze dne 25. července, kterým se stanoví opěrné body Hasičského záchranného 

sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné           

práce. [3, 4] 

Pro zabezpečení plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany 

dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., speciálními záchrannými pracemi jednotek hasičských zá-

chranných sborů krajů je stanoveno: 

 

Opěrným bodem je stanice HZS kraje, na které je náležitá technika pro provádění speciálních 

záchranných prací stanovených pokynem, potřebný počet hasičů pro obsluhu této techniky     

a dále chemické laboratoře v rozsahu dle pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 6/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozdělení regionální působnosti výjezdových skupin chemických laboratoří, 

Institutu civilní ochrany a školicích středisek civilní ochrany k zabezpečení chemického         

a radiačního průzkumu. [3, 4] 



 

 7

 

Předurčenost jednotky je určení jednotky HZS kraje nebo jednotky sboru dobrovolných hasi-

čů vybrané obce k provádění záchranných prací při silničních nehodách a při zásazích na ne-

bezpečné látky v závislosti na předem stanoveném rozsahu jejich vybavení, početních stavech 

a předpokládané době dojezdu. [3, 4] 

 

Hasičský záchranný sbor ČR je v případě vzniklé mimořádné události (při které je 

předpoklad nutnosti nasazení dekontaminační techniky) první složkou, která má potřebné vy-

bavení a odbornou způsobilost k provedení zásahu pro záchranu lidí, majetku a životního pro-

středí a následné eliminace účinků vyplývající z mimořádné události. HZS je způsobilý pro-

vádět zejména dekontaminaci osob, věcných prostředků, techniky a do jisté míry (improvizo-

vaně) majetku a životního prostředí, nikoliv však asanaci. Toto je po zajištění bezpečných 

podmínek prováděno odbornou firmou. Úkolem HZS je eliminace účinků nebezpečné látky   

a to buď zcela, nebo pod hranici nebezpečnosti. V první řadě pro lidi a následné omezení vli-

vu na majetek a životní prostředí. Způsob dekontaminace a použití dekontaminačního činidla 

je závislý na povaze nebezpečné látky. V místě nasazení jednotky je třeba zajistit nejenom 

dekontaminaci pro zasažené obyvatelstvo, majetek a životní prostředí, ale také pro samotné 

zasahující hasiče, používané věcné prostředky a jejich techniku včetně celých stanovišť  de-

kontaminační techniky. V rámci HZS je v naprosté většině případů používána dekontaminace 

techniky mokrým způsobem. Důvodem je poměrně velká účinnost a spolehlivost, včetně těž-

ko dostupných míst. Značnou nevýhodou je potom ale jímání odpadních vod, jejich převoz    

a následná ekologická likvidace. 

4.1 Záchranný útvar HZS ČR Hlučín 

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR je samostatnou organizační slož-

kou státu od 1. 1. 2009. ZÚ HZS ČR Hlučín tvoří rota chemická a speciální, což je 54 přísluš-

níků + velitel roty + zástupce velitele roty. Rota chemická a speciální je rozdělena na četu 

dekontaminace techniky, četu dekontaminace osob, čety speciální a čety chemického prů-

zkumu. Četa dekontaminace techniky je v početním stavu 1 + 16. Útvar je vybaven, za úče-

lem dekontaminace techniky, stanovištěm dekontaminace techniky, technickým automobilem 

dekontaminačním, nosičem kontejneru a požárním kontejnerem pro přepravu kontaminova-

ných odpadů. Systém spolupráce se Záchranným útvarem HZS Hlučín funguje na základě 

„plánované pomoci na vyžádání v souvislosti s dekontaminací“. Nasazení útvaru není 
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z hlediska rychlosti reakce na vzniklou MÚ, nýbrž z hlediska dlouhodobého nasazení sil        

a prostředků. [2] 

5 Stanoviště dekontaminace techniky 

 V současné době je na území ČR umístěno šest stanovišť  dekontaminace techniky 

(dále jen „SDT“) dle pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR     

15/2007 Sb. čl. č. 4. Jedná se o HZS hl. m. Praha (stanice č. 5 – Strašnice), HZS Jihočeského 

kraje (České Budějovice), HZS Západočeského kraje (Plzeň), HZS kraje Vysočina (Jihlava), 

HZS Jihomoravského kraje (Brno), Záchranný útvar HZS ČR Hlučín. Cílem je však dovyba-

vení ještě dalšími 3 ks SDT na území ČR. [3, 4] 

Jiné složky IZS nejsou v ČR dekontaminační linkou na techniku vybavena. Jistý sys-

tém dekontaminace má možnost zajistit armáda ČR (POR62, POR82, ACHR90M). Bohužel 

její nasazení je předpokládáno spíše v případě válečného stavu, a tudíž jsou opomíjeny někte-

ré skutečnosti, a to zejména výrazně vyšší spotřeba vody a nedokonalé řešení způsobu jímání 

kontaminované vody odpadní. Dalším problémem je systém vzájemné výpomoci v případě 

závažné havárie. Toto je zajištěno také systémem „plánované pomoci na vyžádání 

v souvislosti s dekontaminací“, kde rychlost nasazení armádní dekontaminační linky na tech-

niku je v řádu desítek hodin. 

5.1 Typy SDT 
 V současnosti se setkáváme se třemi typy SDT principiálně se nelišícími, avšak 

z důvodů obzvláště praktických postupně inovovanými. První je model SDT, r. v. 2004   

(SDT 2004), který je umístěn u HZS hl. m. Praha, druhý model SDT, r. v. 2006 (SDT 2006) 

inovovaný o ohřev vody je u HZS Jihomoravského kraje a model SDT, r. v. 2009 (SDT 2009)        

u zbývajících čtyř výše uvedených HZS krajů.  

5.2 Pracoviště SDT 
Stanoviště dekontaminace techniky je rozděleno na 6 dílčích částí - pracovišť  

− pracoviště pro měření kontaminace vozidel, 

− pracoviště pro oplachování hrubých nečistot, 

− pracoviště pro nanášení dekontaminačního roztoku, 

− pracoviště pro oplachování techniky od dekontaminačního roztoku, 

− pracoviště pro dekontaminaci obsluhy, 

− pracoviště pro měření kvality dekontaminace. 
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Pracoviště pro měření kontaminace vozidel  

Je před vjezdem do první záchytné vany pro oplachování hrubých nečistot nebo po na-

jetí do ní, ale před započetím omývání. Obsluha za pomoci příslušného přístroje vzhledem 

k nebezpečné látce provede proměření stanoveným způsobem a míru kontaminace zazname-

ná. Samotný proces měření míry kontaminace je značně obtížný. Měl by být prováděn pomocí 

speciálního vybavení (teleskopické tyče), které HZS ČR nemá k dispozici. Takováto kontrola 

je natolik obtížná a časově náročná, že v rámci HZS se omezujeme na místa lépe dosažitelná, 

jako jsou pneumatiky, prostor za kabinou řidiče atd. Na diagnostiku nebezpečných chemic-

kých látek (NCHL) je každý kraj a zejména potom každá chemická laboratoř vybavena.        

U HZS ČR se setkáváme s přístrojem GDA-2. Na měření kontaminace radioaktivními látkami 

HZS ČR používá radiometr DC-3E-98, případně zásahový radiometr DC-3H-08. Na měření 

kontaminace B-agens nejsou HZS ČR vybaveny.   

 

Pracoviště pro oplachování hrubých nečistot  

Slouží k omývání a dekontaminování těžko přístupných míst pomocí dvou vysokotla-

kých čističů Wap se spalovacím motorem a vlastním ohřevem vody s možností přisávání de-

kontaminačního činidla. Podlahu tvoří záchytná vana pro kontaminovanou odpadní vodu. 

Toto stanoviště je umístěno v nebezpečné zóně a u každého čističe je jeden obsluhující hasič, 

který pomocí pistolové trysky omývá podvozkové části, prostory za kabinou u nákladních 

vozidel, vymývá vzorky plášť ů kol a prostory mezi jednotlivými montážemi atd. Obsluha 

tohoto stanoviště musí být náležitě chráněna ochranným oděvem a izolačním dýchacím pří-

strojem nebo maskou a příslušným filtrem, vše s ohledem na charakter nebezpečné látky. 

 

Pracoviště pro nanášení dekontaminačního roztoku  

Je řazeno hned za pracovištěm pro oplachování hrubých nečistot a je tvořeno rámem 

nesoucím 4 lišty (2 boční, 1 horní, 1 spodní) s tryskami pro nános dekontaminačního činidla. 

S ohledem na rozměrové rozdílnosti vozidel jsou lišty stavitelné (od rozměru 2 × 2 m do        

4 × 4 m) a tím vymezují rozměrovou průjezdnost celým rámem. Toto stanoviště je zbudováno 

také v nebezpečné zóně. Po nanesení dekontaminačního činidla je stanovena doba působení 

roztoku pro jeho nejlepší účinnost. Tato doba v případě déle působících roztoků značně snižu-

je časovou prostupnost vozidel linkou. Řešením by byla instalace další záchytné vany pro 

kontaminovanou vodu, do které by vozidlo přejelo, a mezi tím by docházelo k nanášení de-

kontaminačního činidla na další vůz. 
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Pracoviště pro oplachování techniky od dekontaminačního roztoku  

Je tvořeno shodným rámem a stejnou podlahou jako stanoviště pro nános dekontami-

načního roztoku. Na věž je ovšem přiváděna pouze voda (teplá/studená). Toto stanoviště je 

umístěno na hranici nebezpečné a vnější zóny. Proložíme-li touto oplachovou věží přímku, 

dostaneme hranici, za kterou v případě účinné dekontaminace jsou jen vozidla bez rizika roz-

nesení kontaminantu nebo ohrožení obyvatel. Obdobně za tuto hranici mohou z nebezpečné 

zóny pouze osoby, které prošly řádně stanovištěm pro dekontaminaci osob.   

 

Pracoviště pro měření účinnosti dekontaminace  

Je tvořeno opět obsluhou s příslušným měřicím přístrojem dle charakteru nebezpečné 

látky, která stanoveným způsobem provede proměření možné zbytkové kontaminace. Dle 

předem určených hodnot se konstatuje, zda bylo vozidlo, jiná pojízdná technika, popřípadě 

obsluha vyjíždějící (vycházející) z nebezpečné zóny, dostatečně dekontaminována.  

5.3 Stav SDT v roce 2004 
 
 Je prvním modelem stanovišť  dekontaminace techniky. Je zde kladen důraz na mož-

nost přesunu na místo zásahu, co nejmenší spotřebu vody a hlavně systém zachycování kon-

taminované vody po nanášení roztoků s dekontaminačním činidlem nebo oplachování vozi-

del. Přepravní kontejner je řešen tak, aby se do něj vešly všechny součásti stanoviště dekon-

taminace techniky, mohl pak být naložen (natažen) na automobil pro přepravu kontejnerů 

(kontejnerový automobil) a byl schopen přepravy. Konstrukce je s ohledem na celkovou 

hmotnost řešena jako kombinace nerezových a duralových nosníků a mosazných doplňků.  

 

Obr. 1: Stanoviště dekontaminace techniky model 2004 
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5.4 Části dekontaminační linky 
 

Kontejner pro přepravu  

Po naložení na kontejnerový automobil je výška vozidla vzhledem k průjezdnosti na 

komunikacích 4 m a těžiště kontejneru značně vysoko. To klade nároky na opatrnou a poma-

lejší jízdu s ohledem na výškovou průjezdnost vozidla. 

 

Sběrné vany 

Pro umístění sběrných van musí být vybrán prostor s ohledem na možnost vjezdu a vý-

jezdu vozidel a sklonem nepřesahujícím 2,5 % spádu. Vany se umisť ují na vyčištěný terén 

s ohledem na ochranu proti proříznutí. Pod vany se rozvine geotextilie opět kvůli ochraně 

proti proříznutí. Vyvýšené okraje van tvoří pneumatické válce přichycené řemínky a nafouk-

nuté na tlak udaný výrobcem. Jedna vana zaujímá prostor 6 × 10 m. Řadí se tři vany za sebou. 

Čela jednotlivých van se překrývají z důvodu zabránění úniku kontaminované vody. 

 

Nájezdy a pojezdové rošty 

Pokládají se na gumotextilii, která chrání záchytnou vanu proti proříznutí zevnitř. Na 

vjezdu a výjezdu do a z dekontaminační linky, nebo na přejezdu mezi jednotlivými záchyt-

nými vanami se umísť ují ocelové nájezdy. Tyto nájezdy slouží k lepšímu překonání pneuma-

tických válců.  

 

Rámy nánosu a oplachu  

Stanoviště pro nános dekontaminačního činidla je vymezeno druhou vanou ve směru 

jízdy. Jednotlivé díly určené k uvedení nánosového rámu do provozu jsou označeny žlutou     

a zelenou barvou. Rám jako celek je tvořen podlahovou částí (spodní lišta s tryskami), dvěma 

bočními věžemi s pohyblivými rameny vymezujícími šířku průjezdu, jednou stropní částí       

o trojúhelníkovém průřezu sloužící k spojení bočních věží a příčnou otočnou lištou s tryska-

mi. Ke stabilitě rámu přispívají čtyři šikmé vzpěry vztažené od prodloužené patky podlahové 

lišty do poloviny bočních věží vždy z obou stran. Sestavení rámu spočívá v sesazení spodní 

lišty a bočních věží a následného sešroubování bočních věží se stropní částí. K sešroubování 

je určeno na každé věži dvanáct šroubů s velkou plastovou hlavou. U obou rámů je to potom 

24 šroubových spojení, která se provádí se ve vodorovné poloze rámu. Postavení rámu do 

svislé polohy uskutečňuje několik členů jednotky (nejlépe tři hasiči u každé boční věže za 

pomoci šikmých vzpěr).  V bočních sloupech je řetězové vedení umožňující svislý posun 



 

 12

příčné lišty a pohyb bočních ramen ke středu rámu a zpět. Synchronizovaný pohyb řetězů 

zajišť uje spojovací hřídel vedoucí ve spodní liště. Vysunování bočních ramen je ovládáno 

elektro-hydraulicko-mechanickým systémem.  

 U stavby rámu určeného k oplachování dekontaminačního činidla postupujeme stejně 

jako u předchozího případu. Díly tohoto rámu jsou označeny modrou a bílou barvou. 

 

Propojení rámů, zdrojů a ovládacího pultu 

Ovládací pult propojuje elektrické, hydraulické a vodní okruhy. Hydraulicky, přes 

elektroventily,  je ovládán pohyb bočních ramen věží a svislý pojezd příčné lišty. Elektricky 

potom otáčení horní lišty a počet stříkajících trysek. Od ovládacího pultu k oplachovému rá-

mu vedou tři hadice: pro přívod vody do spodní lišty, pro přívod do obou bočních ramen        

a přívod pro horní otočnou lištu. Obdobně je řešen přívod činidla od ovládacího pultu k rámu 

nánosu. Celkově je na ovládací pult připojeno 6 hadic. Každý přívod směr pult – rám je uzaví-

ratelný. Je zde možnost ovládat počet činných (stříkajících) trysek, a to na každé liště. Nej-

menší počet činných trysek na jedné liště je 5, potom 7 a nejvíce 9. U spodní a horní otočné 

lišty jsou řazeny od prostředku, u bočních ramen od země. Elektrický kabel mezi pultem        

a rámy přímo zajišť uje otáčení horní lišty, činnost trysek, ovládání elektroventilů a ovládání 

dalších přídavných zařízení (semafor). Pult je rozdělen do dvou částí, pro ovládání rámu ná-

nosu a ovládání rámu oplachu. 

 

Jímací rámové nádrže  

Jímací nádrže mají kovovou kostru složenou z 6 ks nohou, které se provlékají pláštěm 

nádrže a vsazují se do částí obvodového rámu až do celkového sestavení. Nádrže jsou vyba-

veny výpustním ventilem a po sestavení jsou přenositelné. V kontejneru je 6 ks jímacích ná-

drží s objemem 3 m3. 

 

Napájecí hadice a čerpadla 

Jelikož se jedná o SDT bez možnosti ohřevu vody, je voda (dekontaminační činidlo) 

dodávána pomocí CAS nebo jiného čerpadla napojením hadic „C“ na ovládací pult (1 × „C“ 

pro nános a 1 × „C“ pro oplach). Kontejner obsahuje jedno třístupňové čerpadlo určené na 

oplachový okruh a jedno dvoustupňové na nánosový okruh. Dodávka vody (činidla) pro vy-

sokotlaké čističe Wap je řešena pomocí hadic „D“. 
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Sací čerpadla  

Odvádějí kontaminovanou vodu do jímacích nádrží. Čerpadla jsou kalová, mají nee-

lektrický pohon. Umísť ují se do nejhlubšího místa záchytných van, do každé jedno. Jsou opat-

řena sacími koši pro zabránění nasátí nečistot. K jímacím nádržím je voda od čerpadel vedena 

hadicí „D“.  

 

Semafory 

Semafory mají podstavce s vodorovnými rameny, která při otočení o 90o  získají půdo-

rysný tvar kříže. Do takto rozevřeného podstavce může být semafor usazen. Semafory jsou 

ovládány od řídícího pultu. 

 

Pracoviště dekontaminace osob 

Musí být postaveno na hranici nebezpečné a vnější zóny. Je tvořeno dvěma záchytný-

mi vanami, jednou pro nános roztoku a druhou pro dekontaminační sprchu osob. Zvýšené 

okraje záchytných van jsou tvořeny opět pneumatickými válci. Na podlaze vany musí být 

rozprostřeny nosníky a na nich rohože. Samotná dekontaminační sprcha je tvořena sestavitel-

nými díly tvořícími homolovitý tvar, kde ve spodní straně vrcholu je namontována tryska. 

Přívod vody je zajištěn hadicí „D“. Fungování sprchy je závislé na tlaku přiváděné vody. Od-

padní voda je opět odváděna do jímacích nádrží.  

 

Ovládání  

Pult je obsluhován jednou osobou, jež hlídá všechna pracoviště závislá na řídícím pul-

tu. Je možno ovládat spouštění trysek (5, 7, 9) a změnu rozměrové průjezdnosti linkou (dle 

vozidel) za účelem co největší efektivnosti nánosu a oplachu. Dále natáčení horní lišty pro 

nános a oplach přední a zadní části projíždějící techniky, chod čerpadel dodávajících vodu 

nebo dekontaminační činidlo, chod hydraulického čerpadla a v neposlední řadě semaforu.  

 

Celé pracoviště je schopné pracovat jako nezávislý celek bez vnějších zdrojů, pouze je 

nutné zajistit dodávku vody, případně dekontaminačního roztoku a pohonných hmot pro elek-

trocentrálu. Při dlouhodobém nasazení je třeba počítat s odvozem nebo vyprázdněním jíma-

cích nádrží s kontaminovanou odpadní vodou. 
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5.5 Stav SDT 2006 
Tento typ je konstrukčně stejný s typem SDT 2004. Je ale vybaven kotlem na LTO 

(možno topit i naftou) pro ohřev vody nebo dekontaminačního činidla, kompresorem a elek-

trocentrálou. Přepravní kontejner je zjednodušen, má tvar kvádru o rozměrech                   

6 × 2,5 × 2,5 m. Jednotlivé části oplachového a nánosového rámu nejsou zavěšeny u stropu, 

ale jsou při jedné boční stěně vyrovnány od podlahy. Tento systém umožňuje manipulaci při 

vyndávání nebo nakládání do kontejneru. 

5.6 Reálné nasazení SDT 2004 

Doposud bylo stanoviště dekontaminační techniky použito při ostrém zásahu jen jed-

nou. Jak ukázal tento případ ostrého nasazení, může dojít k mnoha nečekaným situacím, které 

se při cvičných podmínkách nevyskytnou a je nelze je ani přepokládat. Ať  při samotném vy-

tvoření odřadu, který se bude na zásahu podílet, sjednocení výjezdové techniky (kontejnerový 

automobil, APZ, velitelský vůz, vůz pro dopravu jednotky, vůz pro dopravu týlového zajištění 

a samotný kontejner s linkou), tak při dopravě na místo zásahu a při uvedení dekontaminační 

linky do provozu. Tyto činnosti proto proběhly jsou v rámci několika hodin,nikoliv např. do  

2 hodin od závažné žádosti. 

 

Zásah protichemického odřadu – pomoc hasičům pardubického kraje při likvidaci ohniska 

výskytu ptačí chřipky na orlicko-ústecku. [5] 

Dne 27. 6. byla aktivována dekontaminační jednotka HZS hl. m. Prahy a příslušníci 

odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení na odmořování techniky při likvidaci viru 

H5N1 v obci Nořín. [5] 

5.7 Nasazená technika 

− CAS 24 Mercedes – doprava jednotky, 

− APZ – 94P Tatra – odmořovací souprava, 

− kontejner – Tatra – dekontaminační linka pro techniku, 

− avia 30N – týlové zabezpečení, 

− škoda Felicia – velitelský vůz, 

− nosič kontejnerů – Tatra – pro převoz dekontaminační linky pro techniku. 
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5.8 Časový průběh nasazení 
 

27. 6. 2007  11:09 – závažná žádost o výjezd odřadu, 

   15:25 – výjezd odřadu na místo zásahu, 

   18:56 – odřad na místě zásahu, 

   21:30 – dekontaminace prvního vozidla. 

 

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že mezi závažnou žádostí o výjezd a výjezdem je 

uplynulý čas 4 h a 16 min. Během tohoto času se zpracuje žádost, stanoví se jednotka, která 

bude na místě zásahu pracovat mnohdy i několik dní, dojde k naložení kontejneru na automo-

bilový kontejnerový nosič. Povolá se automobil pro přepravu týlového zabezpečení, toto za-

bezpečení se naloží, poté technika shromážděná na společné stanici vyjíždí v koloně na místo 

zásahu. 

Čas potřebný od výjezdu odřadu po dostavení se na místo zásahu byl 3 h a 31 min. 

Tento čas je závislý zejména na hustotě provozu (blokování vozovky dopravní nehodou, do-

pravní špička), meteorologických podmínkách (déšť , námraza, mlha, sníh či sněžení)              

a v neposlední řadě na řidičských schopnostech a psychickém stavu řidičů jednotlivých auto-

mobilů. 

Čas od příjezdu na místo zásahu po uvedení do provozu byl 2 h a 34 minut. V tomto 

čase je doba pro spojení se velitele odřadu s místním velitelem zásahu kvůli místním specifi-

kám a podmínkám zásahu (místo pro ustavení linky), následné rozvinutí (postavení) a uvedení 

do provozu dekontaminační linky. 

Uplynutý čas od závažné žádosti po dekontaminaci prvního vozidla byl 10h a 21min. [5] 

6 Dílčí vyhodnocení 
 

6.1 Problémy vzniklé při ostrém nasazení 
Dojde-li k nějaké závažné havárii, ať  už chemické, biologické, nebo radioaktivní, při 

které bude zapotřebí dekontaminovat techniku, musíme počítat s tím, že systém dekontamina-

ce v rámci ČR není zcela ideální. A to jak z hlediska rychlosti nasazení dekontaminačních 

linek a jejich obsluhy, tak z pohledu ekologické likvidace kontaminovaných odpadních pro-

duktů. Ale nelze opomenout dekontaminaci samotné dekontaminační linky a v neposlední 

řadě zajištění dekontaminace obsluhy před jejím případným přemístěním. 
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Bojové rozvinutí – posloupnost činnosti 

  

− vytyčení prostoru, vyčištění prostoru, 

− instalace záchytných van (nafukování pneumatických válců), 

− částečné rozmístění pojezdů, 

− instalace přenosných rámů (nánosového a oplachového), 

− dokončení rozmístění pojezdových roštů a nájezdových můstků, 

− zapojení hadicového vedení (mezi rámy a od ovládacího pultu), 

− napojení ovládacího pultu na olejové čerpadlo, 

− instalace jímacích nádrží a odpadního vedení (včetně čerpadel), 

− instalace elektrocentrály a její zapojení,  

− napojení přívodu činidla a přívodu oplachu, 

− uvedení do chodu. 

 

Problémy jednotlivých částí 

 
Budeme-li analyzovat vzniklé problémy při praktickém nasazení SDT 2004, můžeme 

jim do budoucna předejít. Tím se vyvarujeme dalších překvapivých situací při případném re-

álném nasazení. Popřípadě budeme schopni na vzniklé potíže co nejrychleji a nejlépe reago-

vat. 

 

Vytipování prostoru pro SDT  

Po příjezdu na místo nasazení by mělo být místo určené k výstavbě stanoviště vytipo-

váno a vytyčena nebezpečná a vnější zóna s ohledem na směr větru. To určuje velitel zásahu 

v případě, že tak není již učiněno v havarijních plánech anebo okamžité podmínky jsou 

s těmito plány v rozporu. Je třeba dbát požadavku, že dekontaminační stanoviště můžeme 

zřídit na rovné ploše o minimálních rozměrech 10 × 35 m. A to jen pro samotné stanoviště 

linky. Nejsou zde zahrnuty nájezdové parametry pro nákladní automobily. Povrch stanoviště 

musí být zbaven nerovností a ostrých výčnělků, které mohou způsobit proříznutí záchytných 

van a sklon nesmí převyšovat spád terénu (2,5 %). 
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Rozložení záchytných van  

Během tohoto úkonu nebyly zjištěny závažnější problémy. Musíme zajistit správné na-

fukování postranních a čelních hran (válců) na předepsaný tlak (0,2 MPa) a překrytí čel jed-

notlivých van, aby nedocházelo k nechtěnému úniku odpadní kontaminované vody. 

 

Postavení rámů 

Z důvodu značné hmotnosti podlahového a bočních rámů je s nimi obtížná manipula-

ce. Na vysunutí podlahového rámu z kontejneru a jeho přenos je zapotřebí 6 osob. Důležité je 

podložení podlahových částí gumovými pásy proti poškození van zevnitř. Značným problé-

mem je sesazení a sešroubování dvou bočních a stropního rámu. Konstrukce se kroutí a délka 

šroubů na sešroubování je potom nedostatečná. Při zvedání rámů a zajišť ování čepy se pro-

blémy neobjevily. Při stavění rámů je třeba alespoň 3 hasičů ke každému bočnímu rámu. 

 

Umístění pojezdových roštů a nájezdových můstků 

Nerezové, značně těžké pojezdové rošty byly v průběhu nasazení zcela zničeny těžkou 

technikou v kombinaci s nerovným a nezpevněným podkladem. Spojovací prostředky 

(kramle) byly při nájezdu vystřelovány do značné vzdálenosti. U techniky s menšími koly 

(osobní automobily) docházelo k propadu kol mezi nájezdový můstek a pojezdové rošty         

a bylo znemožněno najetí. 

 

Zapojení hadic a kabelů  

Zapojení kabelů a hadic se musí provést před zvednutím rámů do svislé polohy, jinak 

je potom nutné vylézt nahoru po bočním rámu a zapojit konektor pro otáčení a přívod vody či 

činidla pro horní lištu. Zapojení hadic a kabelů pro ovládání elektromotorů je označené růz-

nobarevnými izolačními páskami. Pro jejich množství je ale zdlouhavé. 

 

Instalace jímacích nádrží  

Stavba nádrží je složitá kvůli skládání z několika dílů, navlékaných do pláště vany. 

Ustavení van je třeba na hladkém povrchu se sklonem do 5 % a s ohledem na možnou nutnost 

odčerpávání odpadní vody při dlouhodobějšímu nasazení. Vana není vodotěsně uzavíratelná, 

a proto je nepřevozná. Obsluha musí hlídat výši hladiny odpadní vody, aby nedošlo 

k přetékání. 
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Čerpadla na odpadní vodu 

Byla již vyměněna za vzduchem poháněná dvoumembránová čerpadla, kterým nevadí 

provoz naprázdno, případně přečerpávání nečisté odpadní vody i s hrubými nečistotami. 

 

Ustavení dalšího zařízení 

Není problematické. Ustavit ovládací pult a elektrocentrálu je výhodné na místě 

s přehledem nad celým prostorem, zvláště kvůli obsluze ovládacího pultu, která musí mít pře-

hled nad celým pracovištěm.  

 

Stanoviště dekontaminace osob 

Časovou prodlevu zde způsobuje skládání dílů dekontaminační sprchy.  

 

Provozní problémy 

 
Linka musí být dostatečně dobře umístěna hlavně pro nutnost průjezdu velké mobilní 

techniky (tahače s návěsem) a nutnost rovného nájezdu do linky a výjezdu ven.  

Dle doby působení dekontaminačního roztoku na příslušnou nebezpečnou látku je tře-

ba zvážit potřebu umístění další záchytné vany mezi druhé a třetí stanoviště, tj. vytvoření sta-

noviště působení dekontaminačního roztoku. Tím by vznikla možnost nanášení činidla na 

další automobil. Tato další vana by musela by být do kontejneru dodána. 

Přeprava SDT 2004 je značně složitá, je ovlivněna dopravou, omezenou průjezdností, 

schopnostmi řidičů, počasím atd. Vyžádání si výše uvedené techniky při reálném zásahu a její 

dislokace na společném místě výjezdu je též časově náročná.  

Způsoby likvidace odpadní vody jsou sice zajištěny odbornými firmami, ale je opomí-

jen způsob přepravy, např. přeprava vody kontaminované radioaktivními látkami. 

Reálné podmínky pro řidiče při průjezdu linkou jsou značně odlišné od teoretických 

nebo zkušebních při cvičení. Pro některé řidiče bylo problematické popojíždění linkou za sou-

stavného nastřikování dekontaminačního činidla nebo oplachování, a tudíž zpomalovali čin-

nost linky. Další roli hraje denní doba (noc/den). 

Umístění linky na návětrné straně je v reálných podmínkách, při případné změně smě-

ru větru, dočasnou záležitostí. Účinnost linky je téměř vynulována při větší rychlosti větru, 

neboť  vodní mlha je odnášena mimo místa očekávaného působení. Při současném systému 

výstavby je možnost přemístění linky nereálná.  
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Složitým bodem je samotná částečná dekontaminace dekontaminační linky a používa-

ných prostředků, aby byl umožněn jejich převoz. Provádí se vlastními zdroji (v rámci HZS 

ČR), a to buď dvěma vysokotlakými čističi Wap nebo APZ – 94P. 

Problematika osvětlení je doposud řešena z vlastními alternativními možnostmi 

(osvětlovací balón, přídatná světla). 

Při praktickém využití dekontaminační linky na techniku při zásahu chemického odřa-

du na ptačí chřipce 27. 6. 2007 se objevily výše uvedené nedostatky, na jejichž odstranění 

bylo a je průběžně pracováno. Snahou je zjednodušit celou linku (konstrukčně i váhově)         

a obzvláště potom její výstavbu na místě působení tak, aby vše bylo méně časově náročné      

a nemohlo dojít k chybě při zapojování jednotlivých rozvodů. Stejně tak zjednodušit systém 

ovládání a zvýšit přehlednost nad celým stanovištěm. Otázka samotného bojového rozvinutí 

je záležitostí velitele chemického odřadu a koordinace jednotlivých členů tohoto odřadu. 

6.2 Reálné hodnoty spojené s činností linky 
Minimální počet příslušníků potřebný pro stavbu stanoviště dekontaminace techniky je 

1 + 5. Tento počet příslušníků ovšem není schopen zajistit fungování dekontaminačního sta-

noviště. Je třeba mít na zřeteli značnou hmotnost některých částí dekontaminační linky, 

zejména při výstavbě stanoviště a manipulaci s jednotlivými částmi linky, ale i po ukončení 

činnosti jednotky a následném nakládání zpět do kontejneru. Velkou váhou se vyznačují zá-

chytné vany, boční věže, podlahová část rámu, gumotextilie, ovládací pult (napevno spojený 

s hydraulickým čerpadlem) a pojezdové rošty. 

 

Stavba linky 

Na přenos záchytných van na místo určení je zapotřebí čtyř, lépe však šesti hasičů na 

jednu vanu. Rozvinutí van je prováděno ve čtyřech. 

Přenos částí rámů musí být zajištěn nejméně čtyřmi hasiči. Z důvodu umístění u stropu 

kontejneru je ideální počet šest. 

Stavba rámů z vodorovné polohy do provozní svislé, s ohledem na bezpečnost, by mě-

la být prováděna v šesti lidech. 

Spotřeba linky 

Nánosový rám má 36 trysek. Trysky podlahové části mají průtok 4,6 l/min, trysky 

bočních lišt a horní lišty 2,2 l/min. Spotřeba je závislá na tlaku a na počtu činných trysek. 

Udané hodnoty jsou vztaženy k tlaku 0,5 MPa.  
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U minimálního průjezdového profilu, kde je v činnosti 20 trysek (5 na každé liště), je 

spotřeba přibližně 56 l/min. U rozšířeného průjezdového profilu, kde je v činnosti 28 trysek  

(7 na každé liště), je spotřeba přibližně 65 l/min. U maximálního průjezdového profilu, kde je 

v činnosti všech 36 trysek (9 na každé liště), je průtok 84 l/min. 

Oplachový rám je osazen 36 tryskami se stejným průtokem 4,6 l/min při 0,5 MPa. Dle 

průjezdového profilu se minutová spotřeba mění z 92 l/min přes 130 l/min až na 170 l/min. 

Minutová spotřeba obou rámů dohromady při současném nánosu i oplachu je při profilu         

2 × 2 m 150 l/min, při rozšířeném profilu 3 × 3 m 200 l/min a při maximálním profilu          

4,5 × 4,5 m je 260 l/min.  

Průměrná hodnota spotřeby na jednu trysku je 3,7 l/min. Předpokládá se, že v praxi i 

při menších výkyvech tlaku nepřesáhne průtok na jednu trysku 5 l/min.  

 

Propustnost linky  

Propustnost dekontaminační linky je závislá zejména na druhu dekontaminované tech-

niky a době působení dekontaminačního nánosu. U HZS ČR jsou k dispozici převážně dekon-

taminační činidla s dobou působení do 5 minut. Je tedy prioritní velikost projíždějících vozi-

del. 

Zvýšenou dobu dekontaminace je třeba předpokládat u velké mobilní techniky. Zvláš-

tě pak u vozidel přesahujících svou délkou délku jedné záchytné vany (10 m).V takovém pří-

padě může být v lince najeto pouze jedno vozidlo a druhé může najíždět pod nánosový rám až 

po vyjetí předešlého vozidla. U osobních automobilů a vozidel nepřesahujících délku 10 m je 

možné, aby bylo najeté v každé vaně jedno.  

U nákladních vozidel je prakticky možné dekontaminovat v průměru 2 vozidla za ho-

dinu. 

U osobních automobilů je průměrná propustnost 4 vozidla za hodinu. 

 

Činnost linky 

Nepřetržitá činnost celého stanoviště je náročná na počet členů obsluhy:  

 

− měření kontaminace před vjezdem do linky – 2 hasiči, 

− oplachování hrubých nečistot pomocí Wap – 2 hasiči, 

− měření kontaminace po výjezdu z linky – 2 hasiči, 

− zajišť ování navigace a komunikace s řidiči – 1 hasič, 
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− obsluha ovládacího pultu – 1 hasič, 

− obsluha dekontaminačního stanoviště pro osoby (nemusí být nastálo) – 2 hasiči, 

− velitel chemického odřadu zajišť ující fungování celého stanoviště a koordinaci 

s ostatními nasazenými jednotkami, krizovým štábem, velitelem zásahu. 

 

Pro zajištění fungování stanoviště dekontaminace techniky je zapotřebí jednotky o stavu  

1 + 11. Tento počet je ideální i z hlediska výstavby stanoviště dekontaminace techniky. Vý-

stavba s tímto počtem proškolených hasičů trvá 2,5 – 3 h v závislosti na místních podmín-

kách, zejména prostoru určeného k výstavbě. 

6.3 Porovnání provozních parametrů 
 V současnosti neexistuje žádný typový plán činnosti na případ použití stanoviště de-

kontaminace techniky, proto nemohu v této práci porovnat případnou odlišnost předem naplá-

novaných „teoretických“ hodnot a hodnot zjištěných při reálném nasazení. Jediné možné po-

rovnání je s technickou specifikací udanou výrobcem. Tyto údaje nezohledňují dobu výstavby 

stanoviště, rozdělení propustnosti dle typu vozidla a spotřebu médií při středním průjezdovém 

profilu. [8] 

 

 

Tab. 1.3. Porovnání teoretických hodnot s hodnotami zjištěnými při reálném nasazení [8] 

 Teoretické údaje SDT 2004 Reálné údaje SDT 2004 

Obsluha stanoviště 1 + 5 osob 1 + 11 osob 

Doba výstavby linky 1 + 5 1,5 h 3,5 – 4 h 

Doba výstavby linky 1 + 11 - 2 – 2,5 h 

Propustnost linky osobní au-

tomobily (dále jen „OA“) 

až 20 / h 4 – 6 / h 

Propustnost linky nákladní 

automobily (dále jen „NA“) 

až 20 / h 2 / h 

Rozměry stanoviště při de-

kontaminaci pouze OA  

10 × 35 m 10 – 15 m šířka, 

35 m délka 

Rozměry stanoviště při de-

kontaminaci pouze NA 

10 × 35 m 10 – 15 m šířka 

60 m délka 

Spotřeba dekontaminační 

směsi při profilu 2 × 2 m 

45 l/min 

 

56 l/min 
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Spotřeba dekontaminační 

směsi při profilu 3 × 3 m 

- 65 l/min 

Spotřeba dekontaminačního 

činidla při profilu 4 × 4 m 

100 l/min 

 

84 l/min 

Spotřeba vody na oplachová-

ní při profilu 2 × 2 m 

101 l/min 

 

92 l/min 

Spotřeba vody na oplachová-

ní při profilu 3 × 3 m 

- 130 l/min 

Spotřeba vody na oplachová-

ní při profilu 4 × 4 m 

175 l/min 

 

170 l/min 

Celková spotřeba dekontami-

nační směsi 

max. 2500 l/h 2000 – 3000 l/h 

Celková spotřeba voda na 

oplachování 

max. 5000 l/h cca 4000 l/h 

Celková spotřeba vysokotla-

kých čističů Wap 

45 l/h 30 l/h 

 

6.4 Vylepšení SDT 2009 proti SDT 2004 
SDT 2009 je zatím posledním modelem stanovišť  dekontaminace techniky, který byl 

vyvinut na základě průběžně zjišť ovaných nedostatků od roku 2004 při cvičeních a během 

reálného nasazení linky v roce 2007. Důraz je kladen na lepší uložení techniky v převozním 

kontejneru pro snazší následnou manipulaci. A na vylehčení a zjednodušení konstrukce pro 

praktické použití. Nízká hmotnost dílů je nutná pro transport i pro manipulaci s díly při stavbě 

celků. A umožňuje stavbu rámů bez pomoci těžké techniky. 
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Obr. 2: Stanoviště dekontaminace techniky 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylepšení jednotlivých částí linky 

Kontejner 

Má tvar kvádru o rozměrech 6 × 2,5 × 2,5 m a na rozdíl od kontejneru SDT 2004 jsou 

těžší části rámů vyrovnány od podlahy asi do ¾ výšky při jedné boční stěně. V přední části je 

zabudován propanbutanový kotel (260 W) pro ohřev vody či dekontaminačního roztoku, na-

pevno umístěná elektrocentrála a kompresor na vzduch. Kontejner neobsahuje dekontaminač-

ní sprchu pro osoby z důvodu zjednodušení stanoviště a změny požadavku. Zasahující hasiči 

budou dekontaminování vysokotlakými čističi Wap nebo přímo u trysek ramene boční věže. 

Kontejner obsahuje vše pro výstavbu a zahájení činnosti dekontaminačního stanoviště. 

 

Obr. 3: Kontejner pro přepravu SDT 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběrné vany 

Vany doznaly pokroku pouze v systému bočních a čelních vyvýšených hran. Jsou tvo-

řeny pneumatickými válci, které jsou nafukovány přímo z rozvodu kompresoru. Rozměrově 
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jsou nezměněny. Tyto válce jsou odolné vůči přejetí i bez nájezdových můstků. Mají vysokou 

schopnost vždy po stlačení se zpět narovnat do původní velikosti, a to i po průjezdu těžké 

techniky. 

 

Obr. 4: Sběrné vany s gumotextilií 

 

 

 

 

 

 

Nájezdy a pojezdové rošty 

Ocelové nájezdové můstky a pojezdy byly nahrazeny dřevěnými. Pojezdové rošty jsou 

tvořeny latěmi a mezerami spojenými gumovými pásy do pětimetrových kusů (nižší hmotnost 

při přenášení). Do každé koleje každé vany se umisť ují dva dřevěné rošty za sebou 

s částečným přesahem a s již vytvořeným nájezdem na čelo vany. V kontejneru se nachází 12 

pojezdových roštů a 4 nájezdové můstky. Systém dekontaminace dřevěných pojezdů a můstků 

je zajištěn jejich likvidací po ukončení činnosti SDT. 

 

Obr. 5: Rozvinuté dřevěné rošty  

 

 

Rámy nánosu a oplachu 

Rámy doznaly značných změn vedoucích jak k jednodušší výstavbě, tak ke spolehli-

vějšímu fungování. Materiál, z něhož jsou rámy konstruovány, je dural. Části, kterými pro-

chází voda, vyjma hadic, jsou z nerez oceli. Místa, jež jsou náchylná na opotřebení, jsou 

mosazná. Jistou podobnost si zachovaly boční věže. Jsou tvořeny příhradovou duralovou kon-
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strukcí. Stropní spojovací část již není trojúhelníkovitého průřezu, ale má stejný profil jako 

boční věže. Je to z důvodu skladnosti v přepravním kontejneru (stropní části SDT 2004 byly 

drženy lanky u stropu kontejneru). Dolní lišta se výrazně zjednodušila, a tedy i zúžila.  

Jednotlivé trysky jsou na všech stranách stejně zasazeny do tří souběžně spojených 

hranolovitých profilů o stěně 10 mm. A to vždy tak, že první hranol zajišť uje nános či oplach 

do rozměru 2 m (minimální aktivní záběr), druhý společně s prvním 3 m (rozšířený aktivní 

záběr) a všechny hranoly dohromady mají rozsah 4 m (maximální aktivní záběr). 

 

Obr. 6: Tryska v podlahové liště (vlevo) a v boční liště (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

Dolní část rámu je tvořena pouze lištou s tryskami, které jsou kryty půlměsíčkovitými 

kopulemi proti poškození při přejíždění vozidel. Spodní lišta má patky pro nasazení bočních 

věží a pro uchycení patek šikmých vzpěr. 

Boční věže se dělí na hlavní a vedlejší. Na hlavní věži je přivedena voda či dekonta-

minační činidlo do rozvaděče, který rozděluje vodu pro všechny lišty. Boční věže se pouze 

nasazují na podlahovou část, ze které vyčnívají nástrčné spojky pro rozvod vody (na straně 

hlavní věže 6, na straně vedlejší věže 3). Těsnost je zajištěna „o“ kroužky. Po sesazení je kaž-

dá boční věž zajištěna k podlahové části dvěma šroubovanými spoji. 

 

Obr. 7: Nástrčné spoje se zajištěním mezi dolní a boční lištou 
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Rozvaděč vody či činidla vede médium do tří větví: do obou bočních věží (hlavní věž, 

na které je umístěn, a vedlejší věž) a do dolní a horní otočné lišty, pomocí 6 nástrčných spo-

jek, na nichž je hlavní boční věž nasazena (3 pro spojky do podlahy a 3 podlahou do vedlejší 

boční věže). Vedení vody mezi podlahovou částí a vedlejší boční věží je zajištěno nasazením 

vedlejší boční věže na 3 nástrčné spojky. Přívod média z bočních věží k samotné liště           

(k tryskám) je zajištěn vždy třemi pogumovanými dekontaminovatelnými hadicemi, které drží 

gumová smyčka u bočních věží. Zavěšení hadic umožňuje pohyb lišty s tryskami k a od stře-

du rámu a přitom zamezuje zamotání hadic. Další 3 pogumované hadice vedou z hlavní boční 

lišty horem k horní otočné liště. 

 

Obr. 8: Rozvaděč vody na hlavní boční věži a vedení hadic na vedlejší věži 

 

 

 

 

 

 

 

Stropní část je zde nosičem tyčovité hřídele zajišť ující synchronizovaný posun obou 

řetězových obvodů pro posun horní natáčecí lišty. Hřídel tedy není v podlahové části rámu 

jako u SDT 2004.  Spojení bočních věží a stropní části bylo výrazně zjednodušeno. Vymizely 

všechny šroubované spoje. Spojení je zajištěno sesazením kónických trnů bočních věží a ja-

mek ve stropní části a následným dotažením třmínků rychloupínacích pák. Tímto je také zajiš-

těno sesazení ozubených kol tyčové hřídele a ozubených kol řetězových obvodů bočních věží. 

 

Obr. 9: Pohonná hřídel na horním rámu a rychloupínací páka      
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Horní otočná lišta je zavěšená na kolejnici pouze na háčcích. To je výhodnější oproti 

starému typu, kde byla lišta zavěšena přímo na řetězu a docházelo tak k velkému páčení. Po-

hyb nahoru a dolů je zajištěn řetězovým obvodem, přenosem pohybové energie ze řetězu na 

ozubené kolečko kolejnice, a tím dochází k jejímu posunu. Otočná funkce lišty je zachována 

pomocí elektromotoru umístěného přímo na liště. Ten tlačí proti sobě šikmo sesazené kulati-

ny, a tak nutí horní lištu k otáčení. Přívod média na horní otáčecí lištu je veden třemi hadice-

mi přímo z hlavní boční věže. Stejně je přiveden elektrický kabel pro elektromotor. 

 

Obr.10: Rám SDT 2009 zúžený průjezdový profil a systém zavěšení a pohybu horní lišty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šikmé vzpěry byly vylepšeny a jsou hlavní stabilizační oporou rámů. Ke každé věži 

jsou vztaženy dvě vzpěry proti sobě. Jsou uchyceny k prodlouženým patkám spodní části       

a k boku boční věže hákem. U typu SDT 2004 byly přišroubovány k prodloužené patce          

a k straně boční věže. To znamenalo dalších 16 šroubových spojení na dva rámy. Točivým 

pohybem jsou vzpěry vyšroubovány a tím tlačí boční věž proti sobě a zajišť ují její dostateč-

nou stabilitu i při špatných povětrnostních podmínkách. 

 

Obr. 11: Ukotvení šikmých vzpěr 
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Propojení rámů, zdrojů a ovládacího pultu 

Rámy SDT 2009 spolu nejsou propojené. Pracují jako dvě na sobě nezávislá pracoviš-

tě. Každý rám je propojen s ovládací klávesnicí a na každý je přivedena elektřina o bezpeč-

ném napětí 24 V od elektrocentrály umístěné v kontejneru pro pohon elektromotorů. 

 

Obr. 12: Rozvody na přední straně přepravního kontejneru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jímací rámové nádrže 

Konstrukčně jsou shodné jako u SDT 2004. Přibylo zde výstražné zařízení pro signali-

zaci naplnění nádrže. To zajišť uje trubka tvaru „s“, která je jedním koncem přehnuta přes 

hranu jímací nádrže a opatřena košem s plovákem. Signál je akustický v momentu nadzdviže-

ní plováku nad určitou mez. 

 

Obr. 13: Jímací nádrž na odpadní vodu s hladinovým čidlem 

 

 

 

 

 

 

Přívodní hadice a čerpadla 

Každý rám je napojen na jednu hadici přivádějící vodu v případě oplachového rámu, 

dekontaminační činidlo v případě nánosového rámu. To je oproti třem hadicím u každého 

rámu výrazné zjednodušení práce při zapojování. Oplachová voda je buď přiváděna od CAS 

pod určitým tlakem na rozvaděč oplachového rámu (běžně 0,5 MPa) nebo jiného přenosného 
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čerpadla. Dekontaminační činidlo je tlačeno rotačním čerpadlem a přiváděno na rozvaděč 

nánosového rámu. V případě potřeby ohřátí přívodního média je třeba protlačit médium přes 

výměník, který je umístěn v kontejneru. 

 

Obr. 14: Čerpadlo pro dodávku dekontaminačního činidla a přípravná vana 

 

 

 

 

 

 

Sací čerpadla 

Slouží pro odvod kontaminované odpadní vody ze záchytných van do jímacích nádrží 

pomocí hadice „D“. Stará čerpadla byla nahrazena dvoumembránovými vzduchem poháně-

nými čerpadly. Rozvody vzduchu jsou taženy od kontejneru a jsou rozvětveny ke všem mem-

bránovým čerpadlům. Čerpadla poháněná vzduchem mohou běžet naprázdno, aniž by se po-

škodila. 

 

Obr. 15: Sací vzduchové čerpadlo na odpadní vodu 

 

 

 

 

 

 

Semafory, osvětlení 

Jsou ovládány řídícími klávesnicemi a napojeny na elektřinu vedenou od kontejneru. 

Osvětlení je již zabudováno uprostřed stropní části rámu a na bočních věžích v horní části. 

 

Ovládání 

Ovládání všech funkcí je řízeno dvěma klávesnicemi pro každý rám zvlášť . Oproti 

SDT 2004, kde je jedno ovládací stanoviště, je tímto zajištěn větší přehled nad jednotlivými 

úseky linky a větší nezávislost pracoviště nánosu a oplachu. Klávesnice mohou být postaveny 

na stojanech nebo být zavěšeny na krku obsluhy. Propojení klávesnice a rámu je zajištěno 
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patnáctimetrovým kabelem, což opět přispívá k zlepšení přehlednosti na pracovišti. Vymizela 

část hydraulického ovládání, a to vede k větší spolehlivosti systému. Ovládání je zajištěno 

pomocí adresovaných signálů, elektroventilů a elektro-mechanického přenosu energie. Ovlá-

dání lišt je od profilu 2 × 2 m až po 4,5 × 4,5 m. Ovládání trysek je možno od 5 kusů na každé 

liště (minimální aktivní výška, či šířka 2 m), přes 7 (rozšířená aktivní výška, či šířka 3 m), až 

po nejvyšší možný počet 9 (maximální aktivní výška, či šířka 4 m). 

 

Obr. 16: Ovládací klávesnice 

 

 

Plocha potřebná k rozvinutí pracoviště je cca 10 x 35 m. Oproti prvnímu modelu SDT 

2004 je třeba počítat s místem pro umístění kontejneru (6 × 2,5 m půdorysné plochy), ve kte-

rém je kotel s výměníkem na ohřev vody či dekontaminačního činidla, napevno zabudovaná 

elektrocentrála a kompresor. Jednotlivé výstupy (teplá voda, elektrika, vzduch) jsou umístěny 

na přední stěně kontejneru. Pracovní prostor je nutno vybírat s ohledem na možnost nájezdu   

a výjezdu vozidel.  

 

Technické a funkční parametry SDT 2009 

Pohyby bočních lišt a horní otočné lišty jsou zajištěny elektromotory, u kterých je 

možnost ručního ovládání. Po nasazení klíče se tlakem vyřadí převodovka. Jedná se tedy spíše 

o nouzové složení než o ruční ovládání. 

Rozměry konstrukcí pro nanášení i oplachování jsou shodné. Maximální výška je     

5,3 metru a šířka je 5,8 metru. 
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Nanášecí trysky horní lišty a bočních lišt mají průtok 2,2 l/min, trysky dolní lišty mají 

průtok 4,6 l/min. Při nanášení roztoku při vykrytí maximálního rozměru (4,5 x 4,5 m) je ak-

tivních všech 36 trysek. Systém má v tomto případě minutovou spotřebu přibližně 100 l/min. 

Při nanášení roztoku s vykrytím minimálního rozměru (2 x 2 m) je aktivních 20 trysek. 

Systém má v tomto případě minutovou spotřebu 45 l/min. 

Oplachovací trysky mají průtok 4,6 l/min. Při oplachu vozu při vykrytí maximálního 

rozměru má systém minutovou spotřebu 175 l/min.  

Při oplachu vozidel při vykrytí minimálního rozměru (2 x 2 m) je aktivních 20 trysek. 

Systém má v tomto případě minutovou spotřebu 100 l/min.  

Doba výstavby 

Systém výstavby, hlavně spojování jednotlivých částí rámů a zapojování hadic, je 

velmi zjednodušen. Jeden rám jsou nyní schopni postavit 4 hasiči za 15 minut. Celé dekonta-

minační stanoviště pro techniku je při jednotce o stavu 1 + 11 možno postavit za 1,5 h.  

Obsluha 

Obsluha stanoviště se liší od SDT 2004. Není zde stanoviště pro dekontaminaci osob. 

Na asistenci při dekontaminaci osob přímo v rámu nánosu a následně oplachu postačuje jeden 

hasič.  

− měření kontaminace před vjezdem do linky – 2 hasiči, 

− oplachování hrubých nečistot pomocí Wap – 2 hasiči, 

− měření kontaminace po výjezdu z linky – 2 hasiči, 

− zajišť ování navigace a komunikace s řidiči – 1 hasič, 

− obsluha dvou ovládacích klávesnic – 2 hasiči, 

− asistence při dekontaminaci zasahujících hasičů (nemusí být nastálo) – 1 hasič, 

− velitel chemického odřadu zajišť ující koordinaci a nepřetržité fungování stanoviště 

dekontaminace techniky. 

 

V případě dlouhodobého nasazení sil a prostředků je třeba počítat se střídáním hasičů ob-

sluhujících dekontaminační stanoviště. 
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7 Návrh dalších vylepšení 
 

Spojení horní části rámu a obou bočnic by bylo jednodušší pomocí jedné rychloupína-

cí páky tlačící proti nerezovému sedlu, nikoliv 2 pák po jedné na každé s nasazováním na kó-

nické trny. 

 

Potřeba užití pojezdových roštů a nájezdových můstků je značně diskutabilní. Dle mé-

ho názoru, při použití současných odpadních čerpadel, použití rošty nejsou nutné. Sací čerpa-

dla vysávají kontaminovanou vodu ze záchytných van téměř do sucha. Při přejetí pneumatic-

kých válců nedochází tedy k úniku kontaminované vody. Pneumatické válce se po přejetí opět 

narovnají. Mou myšlenkou je, že by vozidla projížděla pouze po gumotextilii. 

 

Jímací vany na odpadní vodu by bylo lepší vyřešit uzavíratelnými gumotextilními va-

ky, které je možno zvedat jeřábem za poutka určená pro zvedání. Současné vany musí být, 

v případě potřeby vyprázdnění, odčerpány do jiné nádoby, navíc při jejich stavbě jsou za-

městnáni minimálně dva hasiči na každou vanu. Jímací vaky jsou běžně vyráběny až do ob-

jemu 6 m3. Byl by tím vyřešen systém převozu odpadní vody. Vaky je možno dekontaminovat 

opakovaným vyplachováním.  

 

Možnost vyndání elektrocentrály a kompresoru z kontejneru by byla výhodou. Hlavně 

pokud by nebyl nutný ohřev vody nebo použití dekontaminačního činidla. Kontejner by pak 

nemusel být umístěn v samotné blízkosti samotné linky. 

 

Zajímavou myšlenkou je použití nafukovací dekontaminační linky. Nebylo by zde 

možné zajistit nanášení a oplachování předního a zadního čela vozidel pomocí horní otočné 

lišty ani regulaci profilu průjezdu. Nafukovací linka by byla složena ze dvou pneumatických 

rámů ukotvených lany kvůli odolnosti proti povětrnostním vlivům. Rámy by byly nafukovány 

tlakovým vzduchem a připojoval by se na ně jen jeden přívod (voda/dekontaminační činidlo). 

Bezkonkurenčně rychlá výstavba a výrazně nižší cena by byla vykoupena nemožností nasta-

vení průjezdového profilu.  
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8 Závěr 
 

Stanoviště dekontaminace techniky vyrobené v roce 2009 je v současnosti nejnovějším 

modelem. Toto SDT, stejně jako SDT 2006, vycházejí z modelu SDT 2004. Stanoviště de-

kontaminace techniky vyrobené v roce 2004 bylo jako jediné využito při reálném zásahu při 

likvidaci ohniska ptačí chřipky v roce 2007. Jak ukázalo toto nasazení, objevil se konstrukční 

i provozní komplikací, které se při cvičeních nevyskytly. Tyto chyby jsem v mé práci popsal. 

Dále jsem se zaměřil na provedená vylepšení nově vyrobené linky za účelem renovace      

SDT 2004. Vylepšením bylo docíleno zjednodušení a zrychlení systému výstavby, eliminace 

možnosti chyb (např. při zapojování jednotlivých rozvodů), zlepšení odvodu kontaminované 

vody a umožnění ohřevu vody či dekontaminačního činidla. Celý systém fungování dekonta-

minační linky je založen na tom, že je plně soběstačný. Největší nároky při použití stanoviště 

dekontaminace techniky jsou kladeny na určení místa výstavby s ohledem na nájezd a výjezd 

vozidel. Všechny provedené změny vedou ke zkrácení doby výstavby dekontaminačního sta-

noviště, ke zjednodušení výstavby a eliminaci prvků, které mohou selhat. U nového modelu 

existuje v případě poruchy možnost ručního složení lišt a ramen linky. Během mé práce se mi 

nepodařilo zjistit rozdíly mezi provozními parametry SDT, které jsou teoreticky určeny pro 

případ nasazení, jako typový plán činnosti, a reálnými hodnotami zjištěnými při ostrém zása-

hu v roce 2007. Porovnal jsem tedy technické specifikace SDT udané výrobcem a reálné hod-

noty. Při zpracování mé bakalářské práce jsem došel k závěru, že některé části SDT by mohly 

být dále vylepšeny. Tyto změny jsem se v mé práci pokusil nastínit. Takto by se ještě více 

zjednodušil systém výstavby SDT, případně jeho praktické použití. 

V úvodu jsem si stanovil čtyři základní cíle, které jsme se snažil naplnit. Mimo rámec 

mé bakalářské práce jsem navrhl další možná vylepšení, která by se dala využít při dalších 

variantách stanovišť  dekontaminace techniky. 
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