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Anotace 

Diplomová práce se zabývá dekontaminací osob a techniky v AČR. Jsou 

vysvětleny pojmy kontaminace, bojové chemické látky a jejich reaktivnost. Je zpracován 

přehled používaných metod dekontaminace a dekontaminačních směsí. Dále je popsáno 

technické vybavení chemických jednotek vojenských sil v Liberci. Experimentální část je 

zaměřena na využití tohoto vybavení při společném zásahu IZS a popisu vlastní činnosti 

dekontaminace. 

Klíčová slova: AČR, IZS, dekontaminace, bojová chemická látka 

 

 

 

 

 

Summary: 

This thesis deals with personnel and device decontamination in the Czech republic 

armed forces. There are explained some terms of contamination, chemical warfare agents 

and their reactivity. I sum up used methods of decontamination and mixtures of 

decontamination. Then I describe a technical equipment of chemical unit armed forces in 

Liberec. Experimental part of this thesis is pointed at using these facilities in the course of 

intervention of Integrated emergency system and at the description of real 

decontamination.  

Keywords: AČR, IZS, decontamination, chemical warfare agent 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR      Armáda České republiky 

ACHR   automobil chemický rozstřikovací 

BCHL    bojová chemická látka 

CHZ       chemická zbraň 

IZS         Integrovaný záchranný systém 

OL          otravná látka 

OPZHN  ochrana proti zbraním hromadného ničení 

SDO       souprava pro dekontaminaci osob 

ZHN       zbraně hromadného ničení 
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1 ÚVOD 

Ochranou života a zdraví se zabývají pracovníci z odborů krizového řízení a 

ochrany obyvatelstva. Průmyslové havárie, rozsáhlé epidemie, přírodní katastrofy, požáry, 

ale i teroristické útoky a válečné konflikty, to jsou reálné hrozby 21. století. Je to doba, kdy 

je nutná všestranná připravenost sil a prostředků k odstranění následků těchto událostí na 

vysoké, rychlé a zejména kvalitní úrovni. Na některé události se lze částečně připravit a 

učinit některá opatření pro zmírnění následků. Avšak na incident teroristického typu se 

připravit nelze. Touto problematikou se zabývá Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020 [15]. 

Událostmi v civilním i vojenském sektoru, které mohou být provázeny 

kontaminací individuálních ochranných prostředků, oděvů i lidského těla chemikáliemi, 

radioaktivním spadem, jakož i nebezpečnými biologickými agens či jinými zdraví 

škodlivými látkami se zabývá i Armáda České Republiky (AČR). Zejména speciální 

chemické jednotky v Liberci, tj. 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany. 

Ačkoliv chemické vojsko není základní součástí IZS, může sehrát významnou roli v ochraně 

obyvatel v případě rozsáhlejších ohrožení, kdy prostředky a síly IZS již nejsou schopny 

případné mimořádné situace řešit. Proto je důležitá vzájemná spolupráce při cvičeních všech 

složek Integrovaného záchranného systému.  

 Práce spočívá v průzkumu, analýze, dekontaminaci a v poskytování včasného 

varování před použitím zbraní hromadného ničení při plnění úkolů ozbrojených sil v 

mírových a humanitárních operacích. 
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Cílem této práce je zhodnotit technologické postupy dekontaminace, které jsou 

používané v praxi hlavně u speciálních jednotek AČR. Při řešení problematiky 

dekontaminace je však nutné se zaměřit také na pojem samotné kontaminace a na 

prostředky, kterými musí být jednotky vybaveny, aby zabezpečily tuto činnost v místě 

havárie. V experimentální části je pak zaznamenán celý postup dekontaminace osob a 

techniky při taktickém cvičení složek IZS při požáru ve sběrném dvoře s vývinem 

nebezpečné látky. 
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2 KONTAMINACE 

V případech průmyslových havárií s únikem nebezpečných látek nebo 

teroristických útoků s využitím CBRN prostředků může dojít k rozsáhlé kontaminaci osob, 

jejich oděvů a prádla, zvířat, potravin, techniky, dopravních prostředků, prostředků 

individuální ochrany, terénu, veřejných objektů a materiálů nebezpečnými látkami. 

Ekvivalentním výrazem pojmu kontaminace je zamoření. Toto je starší pojem, dnes ne tak 

často používaný. Povrch mohou nebezpečné látky kontaminovat parami, aerosolovými 

částicemi, dýmy, mlhami, kapkami a ve větších množstvích i ve formě kapaliny či tuhé 

látky. Nebezpečí kontaminace je vystaveno především osoby (obyvatelstvo nebo vojsko) v 

bezprostředním okolí havárie nebo místa útoku. 

Po kontaminaci povrchů je stálost nebezpečných látek závislá na formě zamoření, 

chemických vlastnostech kontaminantu, hustotě kontaminace, rychlosti pronikání do 

hloubky různých materiálů (rychlost difúze) a meteorologickým podmínkám. Vzdušná 

vlhkost, dešťové a sněhové srážky a obsah vláhy v půdě zpravidla urychlují rozklad látek. 

Také zvýšená teplota povrchu a zvýšená rychlost přízemního větru snižují stálost látek. U 

radioaktivních látek je stálost kontaminace závislá rovněž na poločasu rozpadu daného 

radionuklidu. 

Kontaminanty mohou způsobit vnitřní či vnější kontaminaci. Při vnitřní 

kontaminaci látky proniknou do lidského těla (vdechnutí prachových či aerosolových 

částic, proniknutí látky kůží, požití kontaminované vody či potravin), případně do vnitřních 

vrstev materiálu (vsáknutí kapalin, difúze, rozpouštění). Vnitřní kontaminace znamená pro 

člověka vážné nebezpečí a je nezbytné mu předejít prevencí, zejména účinnou individuální 

nebo kolektivní ochranou a dodržováním zásad osobní hygieny. Pokud již ke kontaminaci 

dojde, je nejdůležitější co nejrychleji ukončit škodlivé působení kontaminantů na lidský 

organizmus. 

U vnější se jedná o povrchovou kontaminaci. Probíhá usazením nebo 

nahromaděním látky na povrchu předmětu či těla, popř. adsorpci par kontaminantu na 

povrchu daného materiálu. Je velmi pravděpodobné, že tato kontaminace za určitých 

podmínek přejde v kontaminaci vnitřní. Zabránit tomuto procesu je jedním z rozhodujících 

úkolů dekontaminace. 
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2.1 NEBEZPEČNÉ KONTAMINANTY 

Z hlediska kontaminace chemickými látkami jsou nejvýznamnější látky, které 

jsou málo těkavé a přitom se vyznačují vysokou toxicitou nebo jejich únik znamená vážné 

nebezpečí pro životní prostředí. Patří k nim zejména: 

 fenoly; 

 chlorované uhlovodíky (trichlorethylen, perchlorethylen, tetrachlorethan); 

 karbonylové sloučeniny (benzaldehyd, chloracetony); 

 nitrily (akrylonitril, butyronitril); 

 aminy (2-ethylhexylamin, všechny aromatické aminy); 

 deriváty karboxylových a halogenkarboxylových kyselin (halogenidy a sulfáty); 

 isokianáty (fenylisokianát); 

 některé organické a anorganické kyseliny; 

 uhlovodíky vzniklé při zpracování ropy. 

V případě kontaminace radioaktivními spadem je charakter závislý zejména na 

typu události, při níž došlo k uvolnění radioaktivních látek do prostředí. Zdroje 

kontaminace radioaktivními látkami mohou zejména být: 

 lokální radiační nehoda; 

 radiační havárie jaderného reaktoru; 

 výbuch jaderné zbraně; 

 použití radiologické zbraně (špinavá bomba); 

 jiné události. 

2.2 BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY 

Pokud se zajímáme o konkrétní nebezpečí, kterým se zabývají jednotky AČR, pak 

to jsou zbraně hromadného ničení (ZHN) a ochrana proti nim. Teoretickým základem 

ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) jsou znalosti účinků ZHN na osoby, 

bojovou, dopravní a jinou techniku, objekty a ostatní materiál a znalosti zásad ochrany. 

Praktickým základem je dovedné zvládnutí použití prostředků individuální ochrany a 

způsobů odstraňování následků napadení. Účelně a všestranně organizovaná OPZHN je 

schopna zabránit zbytečným ztrátám na životech a zabezpečit splnění bojových úkolů. 
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Novodobá historie je determinována vznikem a postupnou proliferací těchto 

zbraní, mezi které patří i chemické zbraně. Vznik chemických zbraní, jako samostatné 

kategorie ZHN, se formálně spojuje s použitím jedovatého chlóru na západní frontě Němci 

22. dubna 1915 [2]. Používaný sortiment bojových chemických látek jako toxické náplně 

chemické munice, je poměrně široký, charakterizovaný překotným hledáním účinných 

chemikálií. 

V současné době se ve vojenské terminologii zdůrazňuje význam výrazů bojová 

chemická látka (BCHL) a chemická zbraň (CHZ). BCHL je látka pro použití v boji a 

operaci s cílem toxickými účinky snížit bojeschopnost vojsk protivníka [3]. Tím že rozsah 

účinku BCHL není malý, nemusí se zdravotnické ztráty dotýkat jen vojsk, ale mohou 

zasáhnout i okolní civilní obyvatelstvo, zvířata a rostliny, veškerý živý organismus. U 

bojových chemických látek je třeba připomenout, že se do kategorie CHZ řadí i chemické 

látky ničící jen rostliny, které nemusí být jedovaté pro lidi a teplokrevné živočichy. Další 

sloučeniny řadící se mezi BCHL jsou látky, které z farmakologického hlediska vůbec 

nepatří mezi silné jedy, ale slouží k dočasnému zneschopnění či vyčerpání živé síly 

(dráždivé a psychoaktivní látky). 

Bojové chemické látky v užším smyslu představují chemické substance, které se 

mohou použít pro masové ničení nebo masové zneschopnění při jednorázovém použití ze 

všech prostředků současného vyzbrojení. Aby nějaká látka mohla být zařazena mezi BCHL 

musí kromě toxicity splňovat i některé další podmínky a to, aby byla biologicky aktivní, 

chemicky stabilní (při uskladnění i použití), neměnila se vlivem povětrnostních podmínek, 

nenarušovala obaly a prostředky pro uskladnění a použití. Dále musí být tepelně stabilní, 

aby se déle udržovala v přízemních vrstvách, dobře rozpustná ve vodě a tělesných 

tekutinách lidského a živočišného organismu bez hydrolýzy, pokud možno bezbarvá, bez 

chuti a vůně, či aby bylo možno tyto vlastnosti překrýt, aby se ztížilo její odhalení, měla by 

se těžko odstraňovat z kůže a z kontaminovaných povrchů. Z ekonomického hlediska by 

měla být výroba jednoduchá a levná. 

2.2.1 KLASIFIKACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK 

Existuje řada pravidel, podle kterých jsou BCHL klasifikovány. Chemické zbraně 

mohou být klasifikovány podle různých hledisek, výrobně-průmyslových, fyzikálních, 

chemických, toxikologických, nebo podle stupně ochrany živé síly a podle bojového 
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určení. Zásadně se dělí na dvě skupiny: na látky, které působí na živou sílu a na látky ničící 

rostliny, které v práci blíže popisovat nebudu. 

Výrobně-průmyslová klasifikace 

 Výrobně-průmyslová klasifikace dělí BCHL podle možností jejich 

průmyslové výroby na tabulkové, záložní a náhradní BCHL. 

 tabulkové jsou sloučeniny vyráběné ve speciálních závodech v dostatečném 

množství pouze k použití v boji, pro tyto účely jsou skladovány a plněny do 

munice; 

 záložní jsou sloučeniny vyráběné v chemickém průmyslu ve velkých objemech 

jako poloprodukty. V minulosti byly použity jako tabulkové BCHL a je možno je 

opět pro tyto účely použít (např. fosgen, kyanovodík a kyanhalogenidy); 

 náhradní jsou toxické sloučeniny, které nebyly použity jako BCHL, ale vyrábí je 

chemický průmysl jako finální produkt pro některé speciální užití ve velkých 

množstvích. (např. arsan, organofosforové insekticidy a fytotoxické látky). 

Fyzikální klasifikace 

 Podle této klasifikace rozlišujeme plynné, kapalné a pevné BCHL. 

Skupenství má vliv na způsob a rychlost pronikání do organismu, na dobu jejich stálosti 

v polních podmínkách (perzistence) a na efektivnost využití jejich fyziologického účinku 

při zasažení organismu. 

 Další možností fyzikální klasifikace je dělení podle rozpustnosti na lipofilní 

a lipofobní. Do skupiny lipofilních (rozpustné v tucích) patří většina BCHL, do skupiny 

lipofobních (nerozpustné v tucích) BCHL např. anorganické toxické soli a soli látek, 

obsahujících aminický dusík. Ve vodě jsou neomezeně rozpustné pouze dvě BCHL, 

kyanovodík a sarin [8]. 

 Častým vojenským rozdělením BCHL je rozdělení podle stálosti na terénu: 

 nestálé (těkavé) BCHL (sarin, fosgen, difosgen, kyanovodík, chlorkyan, perfluor-

isobuten). Takové látky vytvoří toxický oblak nad nebo na cílovém prostoru. Proti 

jejich účinku zajišťuje dobrou ochranu ochranná maska, protože tyto látky působí 

převážně přes dýchací systém. 
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 polostálé (se střední těkavostí) BCHL (soman, cyklosin). Jedná se o 

nejnebezpečnější skupinu BCHL, která vyžaduje použití ochranné masky i 

ochranného oděvu. Bojové koncentrace par těchto extrémně toxických látek jsou 

schopny vyřadit živou sílu působením přes nechráněnou pokožku. 

 stálé (perzistentní) BCHL  (látky typu V, tabun, sulfidický yperit, dusíkový 

yperit, lewisit). Jsou určeny k tvorbě kapalného aerosolu výbuchem nebo 

chemickým postřikem, který zamořuje lidi, terén, materiál a zařízení. V 

přítomnosti trvalých látek je nutnost nošení ochranných oděvů. Látky jsou schopny 

v kapalném stavu pronikat kůží. Obdobně je za přítomnosti stálých látek nutné 

používat ochrannou masku, eliminuje se tím riziko zasažení dýchacích cest 

aerosolem nebo následně i parami těchto BCHL. 

Tab. 1: Stálost některých BCHL  

Chemická látka 
Slunečno, slabý vítr 

15°C 

Vítr, déšť 

15°C 

Slunečno, sníh  

-10°C 

sarin ¼ - 4 hodiny ¼ - 1 hodina 1 – 2 dny 

tabun 1 – 4 dny ½ - 6 hodin 1 den – 2 týdny 

soman 2,5 – 5 dní 3 – 12 hodin 1 – 6 týdnů 

yperit 2 – 7 dní ½ - 2 dny 2 – 8 týdnů 

Látka VX 3 – 21 dní 1 – 12 hodin 1 – 16 týdnů 

 

Chemická klasifikace 

 Chemická klasifikace je vhodná zejména tam, kde je třeba posoudit např. 

chemickou reaktivitu některé sloučeniny, zejména její dispozice pro určité analytické nebo 

dekontaminační reakce. Chemická klasifikace je důležitá zejména pro učební a studijní 

účely. Vlastní chemická klasifikace je determinována sortimentem zahrnutých sloučenin a 

uvažovanými skupinami. Možnou alternativou klasifikace BCHL může být následující 

dělení: 

a) halogeny a halogenderiváty (chlor, fosgen, difosgen, chlorpikrin, 

perfluorisobuten, chlorkyan, dusíkové a sulfidické yperity, lewisity, 

dichlorformoxim, sarin, soman, cyklosin, DFP, GP, 

brombenzylkyanid,chloracetofenon, CS, Clark I); 



Soňa Petrboková: Dekontaminace osob a techniky v AČR a její použití v průběhu zásahu 

složek IZS 

2012 8 

b) deriváty karboxylových kyselin (fosgen, difosgen, chlorpikrin, kyanovodík, 

chlorkyan, dichlorformoxim, saxitoxin, T-2, palytoxin, BZ); 

c) amidy a nitrily (kyanovodík, chlorkyan, bromkyan, tabun, GP, saxitoxin, 

palytoxin, brombenzylkyanid, látka CS, Clark II, kapsaicin); 

d) aminy (dusíkové yperity, GP, látky série V, saxitoxin, palytoxin, adamsit, CR, 

BZ); 

e) nitro a nitrososloučeniny (chlorpikrin, dichlorformoxim); 

f) ketony (chloracetofenon); 

g) cyklické ethery (T-2, palytoxin, CR); 

h) thiosloučeniny (sulfidický yperit, kyslíkatý yperit, seskviyperit, látky série V); 

i) sloučeniny arsenu (lewisity, Clark I a II, adamsit); 

j) organofosforové sloučeniny (látky série G a V); 

k) ostatní/proteiny/ (botulotoxin A, ricin) [3]. 

Toxikologická klasifikace 

 Tato klasifikace je nejběžněji používaná, dělí BCHL podle charakteristicky 

účinku příslušné sloučeniny. Na základě těchto účinků se BCHL dělí na látky působící na 

člověka a živočichy (obecně jedovaté, jedy působící přednostně na nervovou soustavu, 

látky zpuchýřující, dusivé, dráždivé) a látky působící na rostlinstvo. Působení BCHL na 

rostliny v mé práci nerozebírám. 

Z toxikologického hlediska máme látky obecně jedovaté, které postihují životně 

důležité funkce. Také se nazývají nepříliš přesně krevní jedy, např. CO, který se pevně 

váže na červené krevní barvivo hemoglobin a brání přenosu kyslíku z krevního řečiště do 

tkání. Oxidy dusíku zase oxidují Fe
2+

 v hemoglobinu, což způsobuje ztrátu schopnosti 

krevního barviva přenášet kyslík. A některé alkylhalogenidy, fosfan, arsan, nebo 

kyanovodík a halogenkyany blokují enzym cytochromoxidasu v buňce. 

Dalším typem jsou jedy působící přednostně na nervovou soustavu. 

a) Paralytické inhibitory acetylcholinesterasy - působí přednostně na vegetativní 

nervový systém, ale působením na biochemii acetylcholinu ovlivňují i centrální 

nervovou soustavu. Do této skupiny patří jedy přírodního původu (alkaloid 

fysostigmin), syntetické jedy (bojové organofosfáty sarin, soman, tabun a látky 

typu V). Mechanismem fyziologického účinku je zejména blokáda (inhibice) 
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důležitého enzymu acetylcholinesterasy, odpovídajícího za hydrolytické štěpení 

neurotransmiteru acetylcholinu.  

b) Psychofarmaka - přednostně působí na centrální nervovou soustavu. Ovlivňují stav 

lidské mysli a vyskytují se ve dvou druzích: 

- neuroleptika, která se projevují výrazným tlumivým účinkem na centrální 

nervovou soustavu (chlorpromazin, benaktyzin, fencyklidin); 

- halucinogeny (označované také názvem fantastika nebo psychotomimetika 

nebo psychodysleptika). Vyvolávají halucinace, pocity odcizení a 

rozštěpenosti, euforii, ale i apatii. Patří sem deriváty tryptaminu (DMT, 

bufotenin, psilocin, psilocybin a LSD 25, meskalin a jeho analoga, estery 

kyseliny glykolové jako ditran, látka BZ). 

c) Myorelaxancia - působí na periferní nervovou soustavu, přičemž podmínkou 

paralytického účinku je převážně parenterální aplikace, jedná se o kationaktivní 

sloučeniny s charakterem amoniové soli. 

d) Neurotoxiny - složité organické sloučeniny přírodního původu. 

Bojové chemické látky zpuchýřující se projevují především silným účinkem na 

kůži, ale jsou také obecně toxické. Člení se na podskupinu tzv. sulfidických yperitů, 

dusíkových yperitů a monosubstituované dihalogenarsany. Do této skupiny je možné 

zařadit i látky typu fosgenoxim. Tyto látky nemají při působení na pokožku tak mohutný 

účinek, jako např. yperity, ale jejich styk s kůží je doprovázen silnou bolestí (kopřivový 

plyn).  

Dusivé látky jsou těkavé kapaliny, které při vdechnutí ve formě plynů a par vážně 

poškozují plíce za vzniku rozsáhlého toxického edému a způsobují tak smrt udušením 

(chlor, fluoridy halogenů a síry, fosgen, difosgen, chlorpikrin). 

Sloučeniny, které dočasně způsobují silné slzení, bolestivé podráždění očních 

spojivek a dýchacího ústrojí se nazývají látky dráždivé. Dělíme je na: 

 slzné (lakrimátory) - -chloracetofenon, CS, CR, kapsaicin; 

 dráždící horní cesty dýchací (sternity) - adamsit, Clark I a II; 

 se sdruženým účinkem. 
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Vojensko-toxikologická klasifikace 

V armádách je toxikologická klasifikace používána obvykle pro upřesnění 

očekávaných bojových vlastností chemické zbraně s konkrétní recepturou BCHL. 

Toxikologická klasifikace se prolíná s takticko operačním dělením na BCHL s účinkem 

potenciálně usmrcujícím (ad a, b, c, d) a účinkem dočasně vyřazujícím (ad e, f). 

a) dusivé (fosgen, difosgen, chlorpikrin, perfluorisobuten); 

b) obecně jedovaté (kyanovodík, halogenkyany); 

c) zpuchýřující (sírový yperit a jeho analoga, dusíkový yperit a jeho analoga, lewisity); 

d) nervově paralytické (sarin, soman, tabun, DFP, cyklosarin, VX, R33, IVA); 

e) dráždivé (brombenzylkyanid, chloracetofenon, látka CS a CR, kapsaicin, adamsit, 

Clarky); 

f) psychoaktivní (látka BZ, fencyklidin, LSD-25) [3]. 
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3 DEKONTAMINACE 

Z pohledu činnosti jednotek a útvarů AČR je dekontaminace jedním z opatření 

chemického zabezpečení a v rámci odstraňování následků po použití zbraní hromadného 

ničení i komplexu opatření ochrany proti zbraním hromadného ničení. Obecně však lze 

pod tento pojem zahrnout i odstraňování kontaminantů vzniklých v důsledku radiačních 

nebo průmyslových havárií či živelních pohrom. Cílem dekontaminace je snížení 

nenávratných ztrát, zdravotních následků a zkrácení nutné doby používání prostředků 

individuální ochrany, které ztěžují provádění činností v kontaminovaném území a tím 

prodlužují dobu záchranných a likvidačních prací a vytvoření podmínek pro obnovu 

normálního života v původně kontaminovaných oblastech. 

Dekontaminace představuje významné opatření aktivní ochrany proti následkům 

úniku nebezpečných látek při havárii, či zneužití látek CBRN při teroristických činech. 

Hlavním úkolem dekontaminace je odstranit z kontaminovaného povrchu a materiálů 

nebezpečné látky ohrožující život a zdraví pod hodnoty přípustných norem (tabulka č. 2) a 

v případě, kdy je to možné, je pak úkolem tyto látky zničit, rozložit nebo jinak převést na 

neškodlivé produkty.  

Tab. 2: Přípustné normy OL  

Otravná látka Přípustné hodnoty zbytkové 

kontaminace [mg.m
-2

] 

soman 12 

látka VX 1 

yperit 10 

Ekvivalentním výrazem pojmu dekontaminace je speciální očista, jež se používá 

ve vojenské terminologii. Speciální očista je důležitá pro zachování života vojáků a 

obnovení bojeschopnosti po použití BCHL. Spočívá v dekontaminaci výzbroje a jiného 

materiálu, bojové a ostatní techniky a v hygienické očistě osob. 

Dekontaminace zahrnuje dezaktivaci, dezinfekci a detoxikaci (dříve 

pojmenováno jako odmořování). Dezaktivace je odstranění radioaktivních látek z objektů a 

materiálu. Dezinfekčním procesem ničíme choroboplodné zárodky a toxiny v zevním 

prostředí. Pod pojmem detoxikace se rozumí odstranění toxického působení otravných 



Soňa Petrboková: Dekontaminace osob a techniky v AČR a její použití v průběhu zásahu 

složek IZS 

2012 12 

látek (OL) ze zamořených povrchů na fyziologicky neúčinnou míru. Nejčastěji se to 

provádí převedením otravných látek na sloučeniny relativně netoxické působením 

dekontaminačních látek a směsí. 

3.1 DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE 

Dekontaminační metody můžeme rozdělit: 

 chemické; 

 fyzikální; 

 mechanické. 

Chemickými metodami se OL převádí na netoxické sloučeniny působením 

detoxikačních činidel. Mezi fyzikální techniky odstraňování OL se řadí odpařování nebo 

smývání z povrchů, jejich sorpci na vhodné sorpční materiály nebo působení řízeného toku 

energie. Mechanickou dekontaminací považujeme odstranění svrchní vrstvy materiálu 

nebo jeho překrytí netoxickým materiálem, čímž se vyloučí možnost kontaminace živé síly 

[10]. Uvedené rozdělení dekontaminačních metod je však poměrně teoretické, při 

praktickém provádění dekontaminace je zvolený dekontaminační proces kombinací 

všech tří technik. Ilustrativním případem je aplikace chlornanové dekontaminační směsi 

proudnicemi s kartáči, kde se kombinuje chemický účinek reakce chlornanových iontů 

s OL, umývací účinek použitého detergentu v dekontaminační směsi a mechanické 

působení pohybu kartáče na kontaminovaném povrchu. V takových případech je však 

složité zjistit, jakou měrou se jednotlivé vlivy podílí na celkovém efektu. 

Podle použitého souboru metod, postupů, prostředků a organizačního zabezpečení 

je možno dekontaminaci rozdělit na individuální a hromadnou. Individuální 

dekontaminaci provádí každá osoba sama s použitím typizovaných nebo improvizovaných 

individuálních prostředků. Hromadná dekontaminace je prováděna dekontaminační 

jednotkou s využitím speciální techniky pro dekontaminaci. 

Ještě můžeme způsob dekontaminace rozdělit na suchý a mokrý. Mezi suché 

metody patří zejména vytřepávání, vyklepávání, otírání za sucha, kartáčování, vysávání, 

odpařování za sucha za normální a zvýšené teploty. Tyto postupy se vyznačují 

jednoduchostí, ale jsou účinné pouze tehdy, došlo-li ke kontaminacím za sucha. 
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K nejvýznamnějším mokrým způsobům patří postřik, otírání za mokra, 

dekontaminace vodní parou a pěnami, chemické čištění. Aplikace mokrého postupu 

představuje kombinaci fyzikálních, chemických a mechanických pochodů. Mokré způsoby 

mají ve srovnání se suchými většinou daleko vyšší účinnost, ale někdy je účinnost 

snižována převedením kontaminantu do roztoku a jeho následným pronikáním do 

materiálů. 

S využitím uvedených způsobů dekontaminace se v praxi aplikuje mnoho různých 

konkrétních postupů, mezi nimiž nejvýznamnější místo zaujímají: dekontaminace 

postřikem, dekontaminace otíráním povrchu, dekontaminace vodní párou, pěnová, emulzní 

a peroxidová dekontaminace, dekontaminace pomocí sorbentů a chemické čištění.  

3.1.1 DEKONTAMINACE POSTŘIKEM 

Je nejrozšířenějším mokrým způsobem, nacházející uplatnění při individuální i 

hromadné dekontaminaci. Postup je schopen zajistit vysokou produktivitu práce zejména 

při použití mobilních nebo průjezdových zařízení. Chemické vojsko používá k tomuto 

účelu soupravu tří průjezdových rámů Linka 82. Při dekontaminaci značně znečištěné 

techniky, dopravních prostředků je nejdříve nutné provést hrubé očištění povrchu. To se 

provádí tlakovou vodou při průjezdu prvním rámem napojeným na MZ 82 (mycí zařízení). 

Potom následuje postřik dekontaminační směsi pomocí POR 82 (postřikový rám). POR 82 

není samostatný agregát, pracuje v součinnosti s dekontaminačním vozidlem ACHR – 90 

M pro přípravu směsi. Třetí agregát MZ 82 je určen k oplachu zreagované směsi. Tento 

způsob se nazývá tříetapový. Dekontaminace postřikem se používá i pro dekontaminaci 

pevných terénních povrchů pomocí chemického rozstřikovacího automobilu ACHR – 90 

M. Postřikem se také nanáší dekontaminační směs přímo na lidské tělo rámovou 

vícetryskovou sprchou ve stanech určených k dekontaminaci osob (SDO). 

3.1.2 OTÍRÁNÍ POVRCHU 

Spočívá v omývání povrchu. K tomuto postupu se používají kartáče, hadry, 

smetáky nebo s výhodou průtokové kartáče. Účinnost se tak zvyšuje nejen zlepšením styku 

směsí s celým očišťovaným povrchem, ale i mechanickým efektem. Po důkladném očištění 

následuje oplach vodou. Pomůcky se namáčejí buď v připravených směsích, nebo 

organických rozpouštědlech. Otírání povrchu představuje sice velmi účinný postup, který 
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je však značně časově a ergonomicky náročný, a proto se uplatňuje hlavně při 

dekontaminaci menšího počtu techniky, pro nejrůznější druhy povrchů a materiálů, jako 

např. prostředků ochrany těla oblečených na osobách a řady dalších. 

3.1.3 DEKONTAMINACE VODNÍ PÁROU 

Představuje nejúčinnější postup pro pevné povrchy a materiály a je jediným 

účinným postupem pro dekontaminaci značně porézních a nasákavých materiálů 

(plachtoviny, pryžové výrobky), u nichž ostatní postupy selhávají. Jako technické 

prostředky se při práci používají vhodné vyvíječe páry C 921 SANIJET (vysokotlaký 

agregát v automobilu ACHR 90). Postup je založen na čištění povrchu proudem páry. 

Vedle vysoké účinnosti patří k výhodám postupu dokonalé očištění povrchu od nečistot a 

dále skutečnost, že po očištění parou není nutný oplach vodou.  

3.1.4  PĚNOVÁ, EMULZNÍ A PEROXIDOVÁ DEKONTAMINACE 

Používá se ve speciálních případech. Je to nová technologie využívající pro práci 

směšovač EDS, který je koncipován jako volně ložené příslušenství dekontaminačního 

automobilu ACHR – 90 M. Směšovač EDS pracuje ve třech režimech provozu: 

 provoz P1 – kontinuální příprava a aplikace emulzní dekontaminační směsi 

smícháním emulgačního oleje EO 04 a 10% vodné suspenze chlornanu 

vápenatého; 

 provoz P2 – kontinuální příprava a aplikace dekontaminační směsi ODS-5 ve 

formě pěny smícháním detergentu ODS-5 a vody; 

 provoz P3 – kontinuální příprava a aplikace peroxidové dekontaminační směsi 

smícháním 30% peroxidu vodíku a organické komponenty peroxidové směsi. 

Hlavními výhodami postupu jsou „šetrnost“ k danému materiálu, vizuální kontrola 

dokonalosti překrytí povrchu pěnou a zajištění styku očišťovaného povrchu se směsí, též u 

svislého povrchu nebo stropů. Výsledky režimů směšovače EDS jsou v tabulce č. 3. 
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Tab. 3: Výkon směšovače EDS  

Typ provozu Výkon provozních režimů směšovače EDS [dm
3
.min

-1
] 

P1 P2 P3 

jedna nástřiková 

proudnice 

10±0,5  5±0,5  1,7±0,1  

dvě nástřikové 

proudnice 

20±1,0 30±3,0 - 

do postřikového 

rámu POR – 82 

- 100-10,0 - 

3.1.5 DEKONTAMINACE POMOCÍ SORBENTŮ  

Je častým postupem, který se využívá při havárii uniklých kapalných chemikálií. 

Pokud je to možné, vyteklá kapalina se nejdříve vyčerpává, zbylá kapalina na zemi, se 

váže na sorbent. Použitý sorbent se shromáždí v nádobách, kontejnerech nebo plastových 

plachtách a musí se označit jako nebezpečný odpad. Stejně se může likvidovat odpadní 

voda po oplachu kontaminovaných povrchů, pokud jí však není příliš velké množství. Jako 

sorbent je možné využít běžně dostupné materiály jako rašelinu, písek, zeminu, sníh apod. 

Další variantou aplikace sorbentu je částečná dekontaminace povrchu těla nebo prostředků 

individuální ochrany prostředkem Desprach. V Armádě ČR se k tomuto účelu používá 

Individuální protichemický balíček (IPB – 80). Je určen k prvotní, částečné dekontaminaci 

nekrytých částí těla. Jejich princip je založen na sorbentu Desprach (mikro mletý bentonit s 

velkým vnitřním povrchem s vysokou absorpční schopností). 

3.1.6 CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ  

Vyznačuje se vysoce účinným a rychlým postupem dekontaminace oděvů, prádla 

a ostatních výrobků z textilií. Podstatou je trojnásobná extrakce kontaminantu do 

organického rozpouštědla (perchlorethylen). Postup je realizovatelný pouze v podmínkách 

běžných chemických čistíren. Proto se jí v této práci, již nebudu zaobírat. 

3.2 DEKONTAMINAČNÍ ÚČINNOST 

Objektivní kontrolu účinnosti dekontaminace lze provádět buď přímým měřením 

pomocí přenosných přístrojů a prostředků pro zjišťování OL a radioaktivního zamoření 
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(např. při kontaminaci povrchů radioaktivními látkami zjišťováním plošné aktivity nebo 

měřením dávkových příkonů, popř. při kontaminaci nebezpečnými chemickými látkami 

přímé měření koncentrace par látky těsně nad povrchem), nebo analýzou vzorků 

odebraných z definovaných ploch kontaminovaných povrchů. Pro účely vyhodnocení 

úspěšnosti provedených dekontaminačních prací se dá využít celá řada veličin, např. 

dekontaminační faktor , který udává, kolikrát poklesla úroveň kontaminace po 

provedených dekontaminačních prací: 

 

Nebo dekontaminační účinnost , která představuje podíl odstraněného kontaminantu v 

procentech: 

 

kde: 

 … plošná aktivita po dekontaminaci nebo hodnota zbytkové kontaminace  

        nebezpečnou látkou         

 … plošná aktivita nebo hodnota kontaminace nebezpečnou látkou před  

        dekontaminací [12] 

 

Účinnost dekontaminačního procesu závisí na vlastnostech otravných látek a 

dekontaminačních směsí. Dále hraje roli charakter odmořovaného povrchu (smáčivost, 

tepelná vodivost, chemická stálost. Meteorologické podmínky významně ovlivňují 

dekontaminační proces, určují např. rychlost odpařování otravných látek, snadnost 

nanášení dekontaminační směsi. Významným požadavkem kladeným na dekontaminační 

proces je rychlost dekontaminace. Rychlost závisí na reakční kinetice probíhající chemické 

reakce. 

3.3 CHEMICKÉ PROCESY PŘI DEKONTAMINACI 

 Vhodných chemických reakcí se využívá především k detoxikaci bojových 

chemických látek. Při dekontaminaci je nutno sledovat takové reakce, které vedou ke 

vzniku netoxických látek. Aby došlo ke změně molekuly otravné látky musí mít vazby 
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příznivé předpoklady k přerušení atomového řetězce. Kovalentní vazba, charakteristická 

pro všechny organické sloučeniny, tedy i pro otravné látky, může při reakci vznikat nebo 

zanikat v podstatě dvojím způsobem [1]: 

 homolyticky (radikálové reakce) 

 

 

 heterolyticky (iontové reakce) 

 

Většina dekontaminačních reakcí probíhá v kapalném prostředí za nepříliš 

vysokých teplot a patří k reakcím heterolytickým. Činidla, kterými působíme na otravné 

látky, dělíme na: 

 nukleofilní – při reakci své elektrony předávají nebo poskytují ke sdílení s otravnou 

látkou; 

 elektrofilní – při reakci získávají nebo sdílejí elektrony otravné látky. 

Z dekontaminačních látek používaných v odmořovací praxi mohou jako 

nukleofilní činidla působit: 

 kyslíkaté zásady (voda, hydroxidy, karbonáty, alkoholáty, fenoláty, katecholáty, 

hydroxamáty aj.); 

 dusíkaté zásady (amoniak, alifatické a aromatické aminy, aminoethanoly aj.); 

 sirné zásady (sulfany, thioláty aj.). 

Jako elektrofilní činidla působí tyto chemické látky: 

 chlorovadla (elementární chlor, org. a anorg. chlornany, chlorované amidy kyselin, 

N-soli chloramidů kyselin, chloraminy, chloriminy aj.); 

 oxidovadla (kyslík, peroxidy, manganistany, chlornany, chlorečnany aj.). 

Dispozice otravných látek k reakcím 

V kapitole jen pro příklad shrnu reaktivitu bojových chemických látek 

s centrálním atomem fosforu a zmíním také reaktivitu yperitu. 

Dispozice molekul organických fosforových otravných látek k detoxikačním 

reakcím závisí na rozložení parciálních nábojů na centrálním fosforovém atomu a na 

elektronegativitách okolních substituentů. 
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Sarin a soman jsou strukturně podobné látky, proto je možno předpokládat i obdobné 

chemické vlastnosti. Vlivem induktivního a konjugačního působení substituentů dojde ke 

značnému zředění elektronů na centrálním atomu fosforu. Na vazbě P – F vzniká výrazná 

dispozice k reakcím s nukleofilními činidly a tím k heterolytickému štěpení této vazby. 

Nukleofilní náhrada halogenu vede k méně toxickým produktům. Při reakcích 

s elektrofilními činidly vzniká v tranzitním stavu oniová sloučenina, která má výrazné 

dispozice k následné reakci s nukleofilním činidlem. Jejím vznikem je opět odštěpení 

halogenového iontu, čímž je dosaženo odmoření.  

Z vyznačených efektů polarity na molekule yperitu vyplívá, že nejpolárnější 

vazbou je vazba mezi atomem uhlíku a chloru. 

 

 

 

 

 

 

V prostředí polárního rozpouštědla dojde k prohloubení záporného induktivního efektu 

atomu chloru a vazba mezi uhlíkem a chlorem se heterolyticky štěpí za vzniku 

chloridového aniontu a karbokationtu (solvolýza), vniklý karbokatoint se dále stabilizuje 
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Obr. 1: Sarin  
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Obr. 2: Yperit  
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cyklizací spojenou s přesunem kladného náboje na atom sulfidické síry.Teprve tento 

přechodový produkt reaguje s vlastním nukleofilním činidlem. 

Dvoustupňovou reakcí dojde k substituci obou atomů chloru nukleofilními činidly. 

Vzniknou netoxické sloučeniny typu: 

 

Nu – CH2 – CH2 – S – CH2 – CH2 - Nu 

 

K rychlému odmoření yperitu se však spíše využívá elektrofilního ataku atomu síry. 

3.4 DEKONTAMINAČNÍ LÁTKY A SMĚSI 

Dekontaminační látky jsou vybrané chemikálie schopné reakce s kontamianty za 

vzniku méně toxických nebo netoxických látek [1]. Dále mohou umožnit nebo usnadnit 

odstranění kontaminantů z povrchů nebo způsobit smrt patogenních mikroorganismů. 

Dekontaminační směsi jsou roztoky, suspenze, koloidní roztoky a pevné směsi, které jsou 

připravovány z dekontaminačních látek (a případně stabilizátorů) a jsou určeny k 

provádění dekontaminace. Dekontaminační látky a směsi významně zvyšují účinnost 

dekontaminace. Z přehledu elektrofilních a nukleofilních činidel, již známe látky, které se 

mohou použít k chemické dekontaminaci, tedy k detoxikaci. Dekontaminační látky a směsi 

se volí podle druhu kontaminantu, formy aplikace, množství kontaminované látky a 

meteorologických podmínek. Základní používané dekontaminační látky a směsi na vnější 

povrch techniky a materiálu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4: Používané dekontaminační látky a směsi 

Kontaminant Příklady dekontaminačních látek a směsí 

Anorganické látky 

kyseliny 

10% vodný roztok hydrogenuhličitanu 

sodného 

10% vodný roztok uhličitanu draselného 

zásady 5% roztok kyseliny citrónové 

kyanidy 10% vodný roztok hydrogenuhličitanu 

sodného 

Organické látky 

sirouhlík 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

organofosfáty 5% vodný roztok chlornanu sodného 
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5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

aldehydy 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

izokyanáty 0,5% kyselina chlorovodíková 

Ropné produkty 

nafta, benzín detergent, sorbent 

asfalt, mazut detergent, otírání látkou napuštěnou naftou 

dehet detergent, otírání látkou napuštěnou naftou 

Radioaktivní látky 

radioaktivní látky 
0,5% detergent ALFA, voda 

3% vodný roztok detergentu LINKA-2 

Bojové otravné látky 

bojové otravné látky 
3% detergent LINKA-2 

5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

B-agens a toxiny 

patogenní organismy a toxiny 0,5% Persteril 36 % 

 

V následující kapitole uvedu nejběžnější dekontaminační látky, jejichž směsi jsou 

určeny k odstranění otravných látek z povrchů, které byly zamořeny. Směsi slouží pro 

účely AČR, pro dekontaminaci bojových chemických látek.  

Využití chlornanů k dekontaminaci OL 

Chlornanovými směsmi je možno detoxikovat skoro všechny typy otravných 

látek. Chlornanová dekontaminační směs působí v alkalickém, neutrálním i kyselém 

prostředí. V závislosti na pH prostředí existují v roztocích chlornanů různé účinné složky: 

 v silně kyselé oblasti účinkuje Cl2, ten se disociuje na Cl
+
 a Cl

-
;   

 v mírně kyselé až neutrální oblasti jsou hlavní účinnou složkou (H2OCl)
+ 

a HOCl; 

 v zásadité oblasti pak iont OCl
-
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Graf 1: Účinné složky chlornanového roztoku v závislosti na pH 

 

Z uvedených skutečností na grafu č. 1 vyplývá, že v alkalické oblasti budou převládat 

v chlornanových roztocích ionty OCl
-
, které budou působit jako nukleofilní činidla. 

V neutrální oblasti pak budou reakce chlorační a oxidační. V kyselé oblasti je možno 

zejména očekávat reakce chloračního charakteru. 

Všechny OL s typem vazby P – F, tedy látky typu G a VX, se dají odmořovat 

chlornanovými směsmi jen v alkalickém prostředí. Yperit s iontem OCl
-
 v alkalickém 

prostředí nereaguje příliš výrazně, proto je potřeba, aby chlornanová směs působila na 

yperit v mírně nebo silně kyselém prostředí. Potom probíhají chlorační reakce působením 

kyseliny chlorné a její protonizované formy, v silně kyselém prostředí pak elementární 

chlor. 

Využití chloraminů 

Ve vojenské terminologii jsou sloučeniny s chloračními účinky, v nichž je chlor vázán na 

atom dusíku, nazývány chloraminy. Jsou to látky, které bývají základní složkou některých 

dříve zavedených vojenských dekontaminačních směsí typu OR 1, OR 2, OR 3, které se již 

nepoužívají. Směsi, které obsahují ve svých roztocích chloraminy, mají schopnost nejen 

odmořovat některé OL, ale působí i dezinfekčně na choroboplodné zárodky. Činidla jsou 

používána ve formě roztoků v organických rozpouštědlech a nejčastěji u nich probíhají 

iontové reakce. 
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 Monochloramin B (sodná sůl monochloramidu benzensulfonové kyseliny) -  

C6H5SO2NNaCl. 

 Monochloramin T (sodná sůl monochloramidu toluensulfonové kyseliny) - 

C7H7SO2NNaCl. 

 Dichloramin B (dichloramid benzensulfonové kyseliny) - C6H5SO2NCl2. 

 Dichloramin T (dichloramid toluensulfonové kyseliny) - C7H7SO2NCl2. 

Mikroemulse 

Pro detoxikaci bojových otravných látek reaktivními chemickými procesy jsou 

využitelná mikroemulsní činidla. Mikroemulse jsou termodynamicky stabilní směsi vody, 

oleje, povrchově aktivních látek a katalyzátorů fázového přenosu. Mikroemulsní systémy 

obsahují velmi malé kapičky organických látek rozptýlených ve vodě, makroskopickém 

měřítku tedy vypadají jako homogenní fáze. Pokud je emulze tvořená olejem ve vodě, 

může směs také obsahovat aktivní dekontaminační látku, která je ve vodě rozpustná. 

Principem působení takto postavené emulsní dekontaminační směsi je prvotní rozpuštění 

toxických látek v organické fázi emulzního systému a následuje detoxikační reakce na 

fázovém rozhraní olej - voda. Velmi důležitým faktorem určujícím účinnost 

dekontaminačního procesu je velikost drobných kapiček emulse. Čím jsou kapičky menší, 

tím rychleji detoxikace probíhá. Představitelem mikroemulsních dekontaminačních směsí 

používaná v AČR je chlornanová emulse pro dekontaminaci bojové techniky a výzbroje. 

Příprava a aplikace této emulzní dekontaminační směsi se provádí pomocí směšovače EDS 

v pracovním režimu P1 [16]. Požadované účinnosti odmoření lze díky chlornanové emulsi 

dosáhnout jednorázovým nástřikem s 30 minutovou dobou expozice. S ohledem na životní 

prostředí je tato emulse vyráběna ve dvou variantách, přičemž v ekologické variantě 

obsahuje suspenze emulgační olej A, který neobsahuje xylen a je tudíž menší zátěží na 

životní prostředí. Musíme však počítat s tím, že ekologické aspekty jsou na úkor účinnosti 

dekontaminace. Porovnání dekontaminační účinnosti chlornanové směsi a obou variant 

chlornanové emulse dokumentuje graf č. 2, sloupce jsou rozděleny dle doby expozice 30 

min a 60 min, která je nutná při nástřiku směsi na plachtoviny. 
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Graf 2: Porovnání dekontaminační účinnosti chlornanové směsi a obou variant 

chlornanové emulse při odmořování yperitu 

V tabulce číslo 5 jsou rozděleny dekontaminační směsi se základem v chlornanu 

vápenatém lišící se dalšími komponenty, o kterých píši v jednotlivých odstavcích, jež 

zajišťují dekontaminační účinky. 
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Tab. 5: Složení dekontaminačních směsí na bázi chlornanu 

Odmořovací směs Složení 

Komponenty Emulgační olej 

Chlornanová OS 2% Ca(ClO)2, 0,5% 

detergentu ALFA, 1% nafta, 

zbytek voda 

- 

Chlornanová emulse 88 obj. dílů 10% Ca(ClO)2, 

12 obj. dílů EO 

EO typ A: 10% n-oktylalkohol, 

45% n-butylacetát, 25% 

ethylbutyrát, 20% n-

propylbenzoát, 10% směs 

tenzidů Slovafol 919 a Spolapon 

ABA v poměru 1:1 

Chlornanová emulse 88 obj. dílů 10% Ca(ClO)2, 

12 obj. dílů EO 

EO typ B: 10% n-oktylalkohol, 

45% n-butylacetát, 35% xylen, 

10% směs tenzidů Slovafol 919 a 

Spolapon ABA v poměru 1:1 

3.5 FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ ZPŮSOBY DEKONTAMINACE 

Otravné látky při fyzikálním způsobu dekontaminace přecházejí do 

dekontaminačních prostředků, proto je nutné současně kombinovat fyzikální způsob 

s chemickým. Tímto způsobem probíhá proces dekontaminace nejčastěji, výsledkem je 

účinné a dokonalé odmoření techniky, objektu či materiálu. Jednou z nejdůležitějších 

fyzikálních vlastností v procesu dekontaminace je smáčivost. Smáčení je jev, při němž 

dochází k vytváření nového fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází, místo 

původního rozhraní tuhé a plynné fáze. Projevují se vlastnosti fází související se 

smáčitelností tuhého povrchu a smáčecí schopností použité kapaliny. Tuhé povrchy, jež 

jsou smáčeny vodou a dalšími polárními kapalinami se nazývají hydrofilní a povrchy, jež 

jsou smáčeny polárními kapalinami se nazývají hydrofobní. Voda jako nejrozšířenější 

rozpouštědlo má velmi vysoké povrchové napětí a většinou nedostatečně smáčí reálné 

povrchy. Pro zlepšení smáčecích schopností a snížení povrchového napětí vody se 

používají povrchově aktivní látky. Proto se do dekontaminačních směsí přidávají tenzidy a 

detergenty. 
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Tenzidy 

Tenzidy jsou povrchově aktivní organické látky. I nepatrné koncentrace mají 

schopnost snižování povrchového napětí vody. Smáčecí vlastnosti tenzidů jsou 

determinovány chemickou strukturou jejich molekul, které mají asymetrický dipolární 

charakter s výrazným dipólovým momentem. 

Jedno z kriterií, dle kterého se tenzidy rozdělují je iontový charakter: 

 ionogenní – ve vodě disociují; 

 neionogenní – ve vodě nedisociují. 

Dále se dělí na: 

 anionaktivní s funkční skupinou typu  –COOH, -SO2OH, -OSO2OH, -OPO(OH)2; 

 kationaktivní – organické dusíkaté a bezdusíkaté sloučeniny amoniové, piridinové, 

sulfoniové; 

 amfolytické (amfoterní) se zásaditou i kyselou funkční skupinou. 

Detergenty 

Detergenty obsahují tenzidy jako tzv. aktivní látku, aktivační přísady, pomocné 

přísady a plnidla. 

Aktivační přísady: 

 komplexotvorné látky - fosfáty, komplexony; 

 chemické bělící látky; 

 alkálie – křemičitany, uhličitany; 

 ochranné koloidy – polyvinylakohol, polysacharidy, polypeptidy; 

 enzymy – proteolytické (štěpí proteiny), amylolytické ( štěpí polysacharidy); 

 regulátory pěnivosti – mýdla vyšších organických kyselin, mastné alkoholy. 

Pomocné přísady: 

 optické rozjasňovače; 

 inhibitory koroze; 

 antistatické látky; 

 mikrobicidní látky; 

 parfémové kompozice. 

Plnidla: 

 Glauberova sůl; 
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 abraziva; 

 bentonit; 

 rozpuštědla 

 hydrotropní látky. 

Pro řešení komplexního provádění speciální očisty, kdy jedním nástřikem směsi 

s náledným oplachem vodou odstraníme kontaminaci způsobenou otravnými i 

radioaktivními látkami, jsou detergenty ideální volbou. V AČR se používají tři typy 

detergentů: 

 detergent ALFA; 

 tuhý detergent LINKA 1 v odmořovací směsi ODS – 4; 

 kapalný detergent LINKA 2 v odmořovací směsi ODS – 5. 
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Tab. 6: Složení detergentů pro dekontaminační směsi 

Složení ALFA LINKA 1 LINKA 2 

tenzid směs 

dodecylbenzensulfo

nanu sodného, 

alkylsulfátu sodného 

a tukového mýdla 

směs 

alkylarylsulfonanu 

2-aminoethanolu a 

Slovafolu 910 

směs 

alkylarylsulfonanu 

2-aminoethanolu a 

Slovafolu 910 

alkálie křemičitan sodný uhličitan sodný 2-aminoethanol 

komplexotvorné 

přísady 

směs difosfátu 

tetrasodného, 

trypolyfosfátu penta 

sodného a 

hexametafosfátu 

sodného 

difosfát tetrasodný Helavin T 12-

dodecylamid EDTA 

ostatní přísady elektrolyt 

Glauberova sůl 

elektrolyt 

Glauberova sůl 

rozpouštědlo 1-

butanol 

ochranný koloid 

karboxymethylcelul

oza 

přísada proti spékání 

siloxid 

speciální přísada 2-

ethylhexylamintetra

polyglykolether 

optický rozjasňovač  antikorozní přísada 

silikátový olej 

 

Srovnání dekontaminační účinnosti detergentu LINKA 1 a LINKA 2 při aplikaci 

ve formě roztoku a pěny znázorňuje tabulka č. 5. Pro přehlednější hodnocení účinnosti 

dekontaminace jsou v tabulce uvedeny koeficienty dekontaminace kD (podíl přípustné 

kontaminace pro dotyk ku zbytkové). Pokud je kD > 1 je dosaženo účinné dekontaminace. 
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Tab. 7: Hodnoty zbytkové kontaminace a kD při aplikaci dekontaminačních směsí   

Aplikace Odmořovací směs VX Soman 

[mg.m
-2

 ]          kD    [mg.m
-2

 ]          kD    

roztok ODS – 4 (LINKA 1) 1,26                  3,59 16,8                  1,13 

 ODS – 5 (LINKA 2) 1,57                  2,86 8,34                  2,28 

pěna ODS – 4 (LINKA 1) 1,67                  2,69 6,21                  3,06 

 ODS – 5 (LINKA 2) 1,20                  3,75 3,46                  5,49 

 

Z výsledků je patrné, že lepší výsledky vykazuje detergent LINKA 2.  

V současné době u jednotek chemického vojska je k dekontaminaci techniky a 

materiálu dostupná směs ODS – 5 v sudech o objemu 50 litrů. Pro linkový způsob se 

namíchává 3% roztok detergentu LINKA 2 ve vodě, pro kartáčový způsob 0,3% roztok 

detergentu LINKA 2 ve vodě. Nebo je k dispozici směs chlornanová namíchaná z 2% 

chlornanu vápenatého, 0,5% detergentu ALFA, 1% nafty a vody. Ta má ale značně 

korozivní účinky, proto je vytlačována chlornanovou emulsí použitelnou ve směšovači 

EDS. 

Provedení dekontaminace osob probíhá dvouetapovým způsobem spočívající 

v aplikaci dekontaminační směsi fyzikálně - chemickým charakterem. První etapou je 

nástřik a působení dekontaminační směsi, či mycího roztoku a druhou etapou je oplach 

povrchu těla vodou. Pro nástřik dekontaminační nebo mycí směsi se používá rámová 

vícetrysková sprcha umožňující celotělový nástřik. K detoxikaci povrchu těla se využívá 

reakce tekutého mýdla s OL, při dezinfekci se sprchou rozstřikuje prostředek MANOX, 

který reaguje na bojové biologické prostředky. Na dezaktivaci je určen speciální 

dezaktivační prostředek s jemným abrazivem NEODEKONT, který se odebírá 

z dávkovače a roztírá se rukama na předem navlhčené tělo vodou.  
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4 TECHNIKA A MATERIÁL PRO DEKONTAMINACI 

Chemické vojsko AČR se nasazuje v operacích v rámci IZS podle jeho místa a 

určení v rámci havarijních plánů IZS nebo dle požadavků odpovědných ústředních a 

územních orgánů krizového řízení. Vzhledem ke svému materiálnímu vybavení, bude 

použití ozbrojených sil v nebojových operacích v rámci IZS na území ČR většinou 

k provádění: 

 záchranných prací při pohromách nebo při jiných závažných situacích, které budou 

souviset s použitím ZHN nebo po úniku toxických průmyslových látek; 

 k odstranění hrozícího nebezpečí vzniku kontaminace, její vlastní likvidace za 

použití chemické techniky a materiálu. 

31. brigáda radiační a chemické ochrany v posádce Liberec je rozdělena na dva 

prapory, základní jednotkou každého praporu je rota chemické ochrany (rcho), která řeší 

úkoly dekontaminace v operacích i ve prospěch IZS. Rota chemické ochrany disponuje 

speciálním vybavením pro účely plnění humanitárních úkolů dekontaminace techniky a 

osob v rámci řešení následků použití ZHN a průmyslových havárií. 

Níže uvedenou chemickou techniku a materiál lze mimo plnění úkolů 

dekontaminace použít i k plnění dalších specifických úkolů, to vypovídá o jejich 

multifunkčním použití. Mezi tyto doplňující činnosti např. patří:  

 čerpání vysoce agresivních látek z prostorů ekologických havárií;  

 hašení malých a středních požárů;  

 přečerpávání vody a jiných kapalin;  

 zásobování vodou, vodní parou, směsmi a roztoky;  

 vzájemnou propojitelnost s technikou používanou u jednotek HZS prostřednictvím 

bajonetových spojek a požárních hadic; 

 dekontaminace malého i velkého počtu osob při průmyslových havárií a živelních 

pohromách. 

Uvedené varianty použití, které vycházejí z určení chemické techniky a materiálu, zaručují 

široké možnosti využití chemické techniky a materiálu při jejím nasazení k odstraňování 

následků použití ZHN nebo po únicích průmyslových toxických látek v operacích ve 

prospěch IZS [7]. 
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4.1 TECHNIKA A MATERIÁL, KTERÝ JE VE VÝBAVĚ ČETY 

DEKONTAMINACE ROTY CHEMICKÉ OCHRANY 

4.1.1 DEKONTAMINACE TECHNIKY 

U jednotek dekontaminace bojové techniky je důraz kladen zejména na 

plnohodnotné využití vozidla ACHR - 90 M a z hlediska využití moderních 

dekontaminačních technologií nyní nově na možnosti použití pěny, emulzních a 

peroxidových směsí, dále zařízeními pro speciální očistu bojové techniky souprava LINKA 

- 82. Vše k provádění dekontaminace techniky, materiálu, komunikací, popř. částí terénu 

při vojenském i nevojenském ohrožení. 

Automobil chemický rozstřikovací ACHR - 90 M (CO) 

Automobil chemický rozstřikovací ACHR - 90 M, jeho verzí pro civilní obranu je 

stejné vozidlo s označením CO. Je postaven na podvozku automobilu TATRA T 815, 

vybaveném nádrží a dalšími agregáty chráněnými karoserií nadstavby. Automobil 

chemický rozstřikovací je určen pro práci v polních podmínkách k přípravě a přepravě 

odmořovacích, dezaktivačních a dezinfekčních směsí a vody pro jejich aplikaci při 

dekontaminaci techniky, terénu, komunikací, staveb a osob. Využití automobilu lze popsat 

následovně: 

 aplikace vody, směsí a vodní páry pro dekontaminaci a mytí techniky; 

 nástřik, nanášení vody, směsí a vodní páry na čištěné povrchy ručními proudnicemi 

s postřikovými, vysokotlakými, pěnotvornými tryskami, proudnicemi s průtočnými 

kartáči; 

 nástřik směsí na terén a komunikace před automobil za jízdy a oplach terénu a 

komunikací proudem vody; 

 hašení požáru; 

 sprchování vlastní obsluhy vodou a směsmi; 

 zásobování jednotek vodou, směsmi, vodní parou; 

 jako součást soupravy LINKA - 82, kde vozidlo plní funkci zdroje 

dekontaminačních směsí pro jejich nános na kontinuálně projíždějící vozidla; 

 v součinnosti se soupravou pro dekontaminaci osob SDO pro provádění 

dekontaminace (hygienické očisty) osob. 
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Chemický automobil je vybaven navijákem, výstražným a rozhlasovým zařízením se 

světelnou rampou, čtyřmi oranžovými majáky a vlastní radiostanicí. Samostatné doplňkové 

zařízení na nadstavbě tvoří SANIJET C 921 D, dvě plovoucí čerpadla FROGGY, sudové 

čerpadlo FLUX v nevýbušném provedení, norná stěna, vaky, pneumatické kanalizační 

uzávěry a dekontaminační sprcha se záchytnou vanou. 

Souprava pro speciální očistu bojové techniky LINKA - 82 

Zařízení pro speciální očistu bojové techniky LINKA - 82 je prostředek 

chemických jednotek dekontaminace. Je určeno k dekontaminaci vnějších povrchů bojové 

techniky a zbraní kontinuálním způsobem. Jeho hlavní částí je několik rámů, jimiž se čistí 

od nečistot a nastřikuje dekontaminační látka na kontaminovaný objekt. Toto zařízení se 

skládá ze dvou mycích zařízení MZ - 82 a jednoho postřikového rámu POR - 82. 

Výkonnou jednotkou, která je využitelná k podpoře plnění úkolů dekontaminace je čerpací 

agregát IRIS 1 500 - Li. 

Tab. 8: Kapacita dekontaminačních technologií používaných u rcho 

Druh náplně 

ACHR – 90 M 

Dekontaminační technologie 

Dekontaminace 

postřikem - Linka 

82 

Otírání povrchu 

kartáčovým 

způsobem 

Dekontaminace 

postřikem terénu 

ODS-4 133ks techniky 44ks techniky - 

ODS-5 133ks techniky 44ks techniky - 

chlornanová OS 44ks techniky 22ks studenou OS 

44ks teplou OS 

666 m
2
 studenou OS 

1333 m
2
 teplou OS 

4.1.2 DEKONTAMINACE OSOB 

Evakuace osob a jejich následná dekontaminace patří k nejdůležitějším 

záchranným opatřením v celém komplexu ochrany živé síly před účinky zbraní 

hromadného ničení a následky kontaminace průmyslovými toxickými a radioaktivními 

škodlivinami.  

Souprava pro dekontaminaci osob SDO 

Pro realizaci hromadné dekontaminace osob v podmínkách chemického vojska 

AČR se do výzbroje zavedla souprava pro dekontaminaci osob SDO. Tento 
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dekontaminační systém je možné plně využít i ve prospěch IZS při živelních pohromách, 

průmyslových haváriích či po teroristickém použití ZHN.  Souprava je určena pro práci v 

polních podmínkách k dekontaminaci a hygienické očistě jednotek v součinnosti s 

automobilem ACHR - 90 M, spolu tvoří samostatnou plochu pro dekontaminaci osob. 

Dekontaminace zahrnuje detoxikaci, dezaktivaci, dezinfekci povrchu těla osob a rovněž i 

dekontaminaci osobních zbraní a prostředků individuální ochrany. Vedle dekontaminace 

osob je SDO používána i pro hygienickou očistu osob, která zahrnuje komplex opatření pro 

mytí a popřípadě i osvěžování osob. Hygienická očista se provádí s použitím roztoku tekutého 

mýdla ve vodě. SDO k provedení dekontaminace osob má kapacitu do 120 osob.hod
-1

, při 

hygienické očistě osob je to do 150 osob.hod
-1

. Při použití soupravy SDO k provádění 

hromadné dekontaminace civilních osob je plocha pro dekontaminaci rozvinována bez 

pracovišť pro dekontaminaci zbraní a prostředků individuální ochrany a může být i 

zredukována pro menší kapacitu lidí. Po další úpravě, která zahrnuje vložení doplňkové 

výbavy (válcové pojezdy, nosítka) a zajištění lékařského dohledu, je možnost využití 

dekontaminačních stanů pro dekontaminaci raněných.  

Souprava dekontaminace osob je tvořena souborem tří navzájem spojených 

nafukovacích stanů, agregátů a ostatního materiálu, který je přepravován na samostatném 

vozidle. Dekontaminace osob se provádí dvouetapovým způsobem spočívajícím v nanesení 

směsi na povrch těla a následném osprchování teplou vodou. Zdrojem teplé vody je agregát 

SANIJET C 921 D od firmy CRISTANINI, který je součástí nadstavby vozidla ACHR – 90 M. 

Vlastní dekontaminace je prováděna soustavou trysek, jejíchž umístění, počet, průtok i 

úhel rozptylu jsou optimalizovány tak, aby vznikalo co nejmenší množství 

kontaminovaného odpadu při maximální účinnosti celého procesu. Odpad je kontinuálně 

odsáván speciálně konstruovaným odsávacím košem, který udržuje výšku hladiny odpadní 

vody pod úrovní 2 mm a ve spojení s vně umístěným čerpadlem zcela eliminuje nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem [17]. 
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U jednotek chemického vojska AČR je oceňována jejich všestrannost a schopnost 

podílet se na plnění úkolů nevojenského ohrožení a to zejména při řešení následků 

živelních pohrom a průmyslových havárií. Jako příklad můžeme uvést podíl na likvidaci 

katastrofálních povodní v ČR (1997, 2002 a 2010). K provádění dekontaminace techniky, 

materiálu, komunikací, popř. částí terénu při vojenském i nevojenském ohrožení jsou 

využívány jednotky dekontaminace chemického vojska AČR. Tyto jednotky jsou 

vyzbrojeny moderními a vysoce účinnými prostředky, kterými dekontaminaci zabezpečí, o 

kterých jsem se podrobněji rozepsala v předchozí kapitole. Jsou to především automobily 

chemické rozstřikovací ACHR – 90 M, zařízení pro speciální očistu bojové techniky 

souprava LINKA - 82. Z hlediska využití moderních dekontaminačních technologií je 

důraz kladen na možnosti použití pěny, emulzních a peroxidových směsí pomocí 

směšovače EDS. Pro hromadnou dekontaminaci osob slouží souprava pro dekontaminaci 

osob SDO, která po dílčích úpravách vytváří dekontaminační plochu i pro dekontaminaci 

raněných. 

Ačkoliv chemické vojsko není základní součástí IZS, může sehrát významnou roli 

v ochraně obyvatel v případě rozsáhlejších ohrožení, kdy prostředky a síly IZS již nejsou 

schopny případné mimořádné situace řešit. Proto je důležitá vzájemná spolupráce při 

cvičeních všech složek Integrovaného záchranného systému.  

Vzhledem ke srovnatelným technickým parametrům techniky, materiálu a 

zařízení používaných u jednotek HZS a jednotek dekontaminace CHV jsou při řešení 

určitých specifických úkolů v rámci IZS vytvářeny jejich účelné kombinace s cílem 

dosáhnout co nejrychlejšího a nejefektivnějšího splnění úkolů. Toho bylo dosaženo i při 

taktickém cvičení složek IZS 27. 10. 2011 v Liberci, kterého se účastnili: 

HZS Libereckého kraje, PS Liberec 

JSDHO Liberec – Pilínkov a Horní Hanychov 

3. rota chemické ochrany 312.prrchbo, VÚ 7924 

Cvičení jsem se sama účastnila, jelikož pracuji ve funkci velitelky čety dekontaminace 3.rcho, 

312. prrchbo. 
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5 DOKUMENTACE Z TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK 

IZS 
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POŽÁR VE SBĚRNÉM DVOŘE S VÝVINEM NEBEZPEČNÉ 

LÁTKY 
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Cíle cvičení: 

1. Procvičit součinnost mezi JPO a AČR s využitím štábu velitele zásahu. 

2. Procvičit zásah na likvidaci požáru a řízení mobilní požární techniky 

v protichemických ochranných oděvech.  

3. Procvičení zjišťování nebezpečné látky. 

4. Nácvik využití hasebního monitoru. 

5. Procvičení stavby plochy pro dekontaminaci osob a raněných. 

6. Příprava na zásah mobilní požární techniky. 

7. Secvičení koordinovaného postupu při dekontaminaci osob a nasazené mobilní 

požární techniky včetně nepřetržité dodávky vody. 

8. Metodický nácvik neutralizace nebezpečné látky. 

9. Prohloubení praktických návyků příslušníků JPO a AČR v používání 

protichemických ochranných obleků včetně správně provedené dekontaminace. 

10. Procvičení dekontaminace plochy a prostoru. 

11. Nácvik správného odkládání a ukládání použitých prostředků.  

12. Seznámení účastníků cvičení s charakteristikou objektu z požárního hlediska pro 

případ skutečného zásahu. 
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Scénář vzniku mimořádné události: 

Místo vzniku: Sběrný dvůr, Ampérova ulice, Liberec 

Slovní popis 

možnosti vzniku 

mimořádné události: 

Požár skladu molitanu v jižní části sběrného dvora s vývinem 

neznámé nebezpečné látky (kyanovodík) se zplodinami hoření s 

nezvyklým zabarvením. Požár se nešíří mimo objekt, ale jsou 

signály o jeho škodlivosti (mrtvé ptactvo). V následcích jsou 

uvažovány osoby, které žijí nebo pracují v okolí zdroje rizika. 

Název NL: Kyanovodík Kód: AC 

Nebezpečné vlastnosti: toxicita Skupenství: plynné 

Uniklé množství: - 

Meteorologická situace: 

10 ˚C  I. stupeň stability rychlost větru: 2m/s směr větru: SZ 

Typ havárie: únik zplodin hoření 

Dopady mimořádné události: 

Osoby: 

počet mrtvých osob: 

0 

počet zraněných 

osob: 1 

počet 

kontaminovaných 

osob: 8 

počet 

evakuovaných: 1 

Zóna vnějšího havarijního plánování: 100 m 

Hospodářská zvířata: 

Počet mrtvých zvířat: 0 Počet vyvedených zvířat: 0 

Majetek: 

počet nemovitostí: 0 z toho: 0 občanská zástavba:0 práv. os.: 0 

rozsah poškození: - 

Přerušená možnost užívání: 

Plyn: 0 h Teplo: 0 h Telefon: 0 h MHD: 0 h 

el. Energie: 0 h pitná voda: 0 h odpadní voda: 0 h ČD: 0h 

Kulturní dědictví: - 

Životní prostředí: - 
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Povrchové vody 

stojaté: - 

Název: - Plocha (ha): - 

Povrchové vody 

tekoucí: - 

Název: - délka toku (km): - 

Podzemní vody: - Hloubka: - zasažená plocha (m
2
): - 

Zemina: - Hloubka: - zasažená plocha (m
2
): - 
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Seznam zúčastněných složek: 

Složka: Místo dislokace: Technika: 

HZS 

LK 
PS Liberec 

CAS 20/4200/250-S2Z MAN 

CAS 20/4000/250-S2T Mercedes 

CAS 32/8200/800-S3R Tatra 815 

PKN + KCH – PPL 

JSDHO 

Liberec – Pilínkov CAS 24/4000/400-S2Z Tatra 

Liberec – Horní Hanychov CAS 24/4000/400-S2Z Tatra 

AČR VÚ 7924 

ACHR – 90 M 

ACHR – 90 M 

ACHR – 90 M 

Land Rover 130 CH  

Land Rover 110  

Tatra 810 
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Scénář průběhu cvičení:  

 
1. Soustředění sil a prostředků v prostoru PS Liberec, HZS předává prvotní informace 

vzniku mimořádné události, informované upozorní na únik zatím neznámé 

nebezpečné látky. 

2. Vyhlášení odpovídajícího stupně poplachu a vyslání JPO a AČR na místo zásahu 

upozorní je na neznámou nebezpečnou látku a na nutnost vybavení vyjíždějící 

posádky vozidel odpovídajícími ochrannými prostředky. 

3. Příjezd sil a prostředků na místo mimořádné události. 

4. Jednotky provedli průzkum místa zásahu, včetně průzkumu rozvoje mimořádné 

události a metodického uzavření prostoru. 

5. Ustavení velitele zásahu, štábu velitele zásahu, velitelů úseků (nástupního, 

hasebního, dekontaminačního). Velitel zásahu oznámil vyhodnocení a rozsah 

mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení, případně upřesní pro místo zásahu 

vyhlášený stupeň poplachu a povolání dalších jednotek. Dále určí síly a prostředky 

k označení nebezpečné zóny. 

Činnost velitele zásahu: 

 vyhodnocuje vzniklou situaci; 

 označuje místo zásahu; 

 určuje stanoviště velitele zásahu, nástupní prostor, prostor pro dekontaminaci a 

vnější nebezpečnou zónu; 

 určuje síly a prostředky k likvidaci havárie, předává požadavky dál; 

 organizuje součinnost mezi vedoucími složek IZS; 

 nařizuje uzavření určených přístupových komunikací; 

 přijímá nezbytná opatření pro ochranu životů a zdraví zasahujících osob; 

  přijímá nezbytná opatření k zamezení dalšího úniku nebezpečné látky a jejího 

šíření do kanalizace a životního prostředí. 

Zasahující jednotky AČR provádí: 

 zjišťují základní meteorologické údaje pomocí soupravy METCHEM; 

 vytyčení nebezpečné zóny a shromaždiště postižených osob; 

 dekontaminaci zasahujících záchranných jednotek;  

 dekontaminaci ostatních zasažených osob. 
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6. Průzkum zahájilo vojenské družstvo radiačního a chemického průzkumu. Družstvo 

detektorem chemických látek identifikovalo toxickou chemickou látku, 

kyanovodík. 

Způsob měření:  

Chemický průkazník CHP – 71 

CHP-71 nasává vzduch z okolní atmosféry membránovým čerpadlem, které je poháněno 

elektrickým motorkem. Vzduch proudí vstupním filtrem a průtokoměrem do 

průkazníkových trubiček . Odtud je vzduch nasáván čerpadlem a z něj vytlačován přes 

výstupní filtr z přístroje do okolní atmosféry. Je-li vzduch kontaminován kyanovodíkem, 

dojde na náplni průkazníkové trubičky k barevné reakci. Shodné zbarvení indikační vrstvy 

průkazníkové trubičky a zbarvení charakterizující pozitivní kontaminaci přiložených 

etalonů, je důkazem přítomnosti kyanovodíku v prosávaném ovzduší. 

V průkazníkové trubičce došlo ke změně zabarvení a tudíž proběhla následující reakce: 

 
 

Na následujících obrázcích můžeme vidět výsledky barevné změny na průkazníkových 

trubičkách na začátku a konci měření. 

 

Obr. 3: Průkazníkové trubičky – začátek měření 
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Obr. 4: Průkazníkové trubičky – konec měření 

 

Další měření se provedlo přístrojem RAID 1 a rychlým automatickým detektorem BCHL 

RAID – M. Detekce byla pozitivní na plynný kyanovodík. 

 

 

Obr. 5: RAID - M 
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HCN 

Plynný kyanovodík se uvolňuje například při hoření některých plastických hmot, 

jak to bylo i v tomto případě. HCN je nestálý, otevřený terén kontaminuje v létě na 5 min, 

v zimě na dobu 10 min. V pokrytém terénu však může v zimě vydržet až 60 minut. Při 

resorpci sliznicí dýchacích cest je kyanovodík jednou z nejtoxičtějších otravných látek, 

účinek kyanovodíku na organismus je velmi rychlý. Mechanismus účinku je podmíněn 

schopností inhibovat funkci enzymů obsahujících železo v trojmocném stavu. Dostatečný 

ochranný účinek proti inhalačním otravám má maska OM 90, aby se zabránilo kontaminaci 

kapkami, používá se protichemický oděv odolný kapalným látkám. 

Jak nebezpečný kyanovodík může být, přiblíží následující tabulka, která vyjadřuje 

závislost těžkosti intoxikace na použité koncentraci kyanovodíku. 

Tab. 9: Toxicita HCN 

Koncentrace [mg.l
-1

] Reakce u člověka [mg.l
-1

] 

0,3 

0,2 

0,15 

0,05-0,06 

0,02-0,04 

0,001 

0,0002-0,0005 

smrt do 5 min 

smrt do 10 min 

smrt za 30 až 60 min 

nebezpečná je expozice přes hodinu 

lehké příznaky na několik hodin 

je cítit hořkomandlový zápach 

zápach mohou identifikovat pouze 

trénované osoby 

 

7. Zasahující jednotky HZS provádí: 

 záchranu bezprostředně ohrožených osob; 

 opatření k zamezení šíření nebezpečné látky a stabilizaci situace; 

 opatření k odstranění příčiny vzniku MU, pokud to situace dovoluje; 

 monitoring rozsahu zamoření okolí nebezpečnou látkou; 

 vyhledávání a vynášení zraněných nebo zemřelých osob. 

Hasiči vjeli do nebezpečné zóny v dýchací technice s potřebnými cisternami, na 

průzkum byli vysláni čtyři hasiči ve speciálním protichemickém ochranném oděvu. 

Zasahující hasiči na nosítkách vynesli z nebezpečné zóny osobu v bezvědomí na místo 
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dekontaminace a zahájili hasební práce. Po několika minutách se jim pomocí techniky 

podařilo dostat požár pod kontrolu. 

 

8. Příprava místa dekontaminace: 

Během zásahu hasičů naše chemická jednotka rozvinula místo pro dekontaminaci 

osob a techniky. Jelikož byla detekována vysoce těkavá látka, je kontaminace 

kyanovodíkem minimální. V tomto případě jsme tedy provedli hygienickou očistu osob a 

techniku jsme omývali vysokotlakou vodou, abychom eliminovali možnost zbytkové 

kontaminace. Dekontaminace proběhla hlavně z důvodu bezpečnosti zasahujících složek a 

zároveň k procvičení činnosti pro případy, ve kterých by došlo ke kontaminaci 

nebezpečnější látkou. 

 

9. Příprava plochy pro dekontaminaci osob (PDO): 

 PDO byla vystavěna s ohledem na velikost prostoru pro dekontaminaci a 

minimálním počtem zasažených lidí v redukované formě, tj. jeden nafukovací stan 

se sprchami, který sloužil zároveň jako oblékárna čistého oblečení;  

 rozmístění pracoviště na oplach a odložení prostředků individuální ochrany (PIO) 

před dekontaminačním stanem; 

 průjezd nosítek s osobou v bezvědomí a její dekontaminace; 

 hygienická očista hasičů vykonávající zásah; 

 chemická kontrola provedená chemickým průkazníkem CHP – 71. 

Tab. 10: Srovnání kapacity dekontaminace osob při našem zásahu (červeně) 

s technickými normami jednotky 

SDO Výstavba [min] 30 min práce 10 hod práce 

redukovaná forma 29  1 ležící 

8 chodících 

- 

klasické pro 

hygienickou očistu 

60 75 chodících asi 900 chodících 

klasické pro 

dekontaminaci 

60 60 chodících asi 900 chodících 
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Za 30 minut práce bylo hygienicky očištěno 9 lidí s tím, že jedna osoba byla 

v bezvědomí. Na raněné jedince žádný časový limit dekontaminace není, závisí totiž na 

závažnosti zranění. Hygienická očista všech jednotlivců proběhla v souladu s časovým 

plánem zásahu. 

10. Vybudování stanoviště pro dekontaminaci techniky: 

 2x automobil chemický rozstřikovací ACHR – 90 M – u každého dvoučlenná 

obsluha rozvinula pracoviště na vysokotlakou vodu z agregátu SANIJET C 921 D; 

 omytí techniky odstupujícího průzkumného družstva a cisternových vozů; 

 kontrola vozidel chemickým průkazníkem CHP – 71.  

 

Doba potřebná k provedení dekontaminace se vypočítá pomocí vzorce: 

 

t=P/N+[(P/N/Tk;1)-1].tk 

 

t … doba trvání dekontaminace [h] 

Tk … doba provozu agregátu do technické prohlídky [h] 

N … počet kusů dekontaminované techniky za 1 hodinu [ks/h] 

P … množství techniky určené k dekontaminaci [ks] 

tk … doba trvání technické prohlídky [min] 

(P/N/Tk;1) … musí být zaokrouhleno nahoru 

N=4; T1=3h; t1=30min 

Tab. 11: Vypočítaná doba potřebná k dekontaminaci techniky při našem zásahu 

(červeně) a technické normy 

Počet agregátů 

SANIJET  

Počet dekontaminované 

techniky [ks] 

Doba trvání dekontaminace [h] 

1 4 40 min 

1 25 7,3 

1 50 14,5 

2 4 20 min 

2 25 2,1 

2 50 7,3 
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Reálná dekontaminace vysokotlakou vodou z 1 agregátu SANIJET C 921 D 

dvěma vozidly ACHR – 90 M nám při zásahu trvala 20 min, tudíž jsme dodrželi 

vypočítaný limit. Práce byla vykonána na 100%. 

11. Dekontaminace terénu po zásahu a na místě dekontaminace pomocí přední lišty 

chemického vozidla ACHR – 90 M. 

12. Ukončení zásahu. Velitel zásahu na základě zhodnocení situace: 

 zrušil opatření k uzavření zóny nebezpečných účinků a určil podmínky k obnovení 

běžného provozu. 
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6 ZÁVĚR 

Mojí diplomovou prací jsem chtěla vysvětlit pojem dekontaminace, který je 

dnešní moderní době velice důležitý. Otázka zamoření prostředí chemickými škodlivinami 

se dostává do popředí a to nejen vzhledem k ekologickým problémům, ale také proto, že 

havárie nebo úmyslné zasažení chemických závodů či skladů s běžně vyráběnými látkami, 

např. ve válce či činností teroristů, by mohla mít účinky srovnatelné s použitím 

chemických zbraní. Při válečných konfliktech také hrozí užití zbraní hromadného ničení a 

jedním z řešení, jak zmírnit následky způsobené těmito útoky, je správná příprava a 

realizace projektů v oboru ochrany obyvatelstva na zvládnutí všech mimořádných stavů, 

tedy i správné řešení hromadné dekontaminace osob a dekontaminace techniky při CBRN 

událostech. 

V současné době se problematikou dekontaminace zabývají složky integrovaného 

záchranného systému a několik i soukromých organizací. V ČR dekontaminační činnost 

civilního obyvatelstva řeší primárně HZS. Armáda ČR má specializované prapory 

v Liberci, které se zabývají radiační, chemickou a biologickou ochranou a řeší 

nestandardní situace v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. V případě 

nutnosti jsou prapory schopny vyčlenit odřad pro potřeby integrovaného záchranného 

systému ČR (povodně, velké průmyslové havárie). V rámci součinnostních cvičení 

spolupracují se složkami IZS, aby byla zkvalitněna připravenost na mimořádné události. 

 Část práce spočívala v popisu činnosti jednotky AČR a složek IZS při zásahu 

s vývinem nebezpečné látky. Dne 27. 10. 2011 proběhla v Liberci spolupráce 3. roty 

chemické ochrany 312. prrchbo s HZS v situaci blížící se reálnému nasazení jednotek IZS. 

Cvičení bylo účelné z hlediska konfrontace vybavení HZS a AČR. I když při 

dekontaminaci nebyly použity skutečné dekontaminační směsi, četa dekontaminace 

dodržovala všechna bezpečnostní opatření jako v reálné situaci a proces dekontaminace byl 

prováděn tak, jak byl popsán v teoretické části. Doba na očištění techniky vysokotlakou 

vodou a hygienickou očistu osob byla dodržena a souhlasila s vypočtenými časovými 

limity. 
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Obr. 6: Chemický průzkum automobilem LR – 130 CH 

 

 

 

Obr. 8: Hasiči našli osobu v bezvědomí 
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Obr. 8: Svlékání osoby v bezvědomí 

 

 

 

Obr. 9: Vysvlékání hasičů z protichemických oděvů 



Soňa Petrboková: Dekontaminace osob a techniky v AČR a její použití v průběhu zásahu 

složek IZS 

2012 58 

 

Obr. 10: Očištění hasičského vozidla vysokotlakou vodou 

 

 

 

Obr. 11: Dekontaminace povrchu terénu přední lištou ACHR – 90 M 

 


