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Páleníček, A. Souprava pro individuální dekontaminaci osob a věcných prostředků u HZS 
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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou prvotní dekontaminace osob a drobných 

věcných prostředků, která není mimo AČR řešena. Dekontaminace bude prováděna 

dvousložkovým dekontaminačním činidlem a vhodným aplikátorem. Je kladen důraz na 

jednoduchost použití s ohledem na širokou veřejnost. Cílem je navrhnout nový aplikační 

prostředek, otestovat funkčnost soupravy, čas přípravy k použití, rychlost a homogennost 

pokrytí jednotkové plochy a spotřebu činidla na jednotkovou plochu. Práce bere v úvahu 

možnost vybavit jednotky Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České 

republiky novou soupravou pro individuální dekontaminaci jednotlivcem. Toto by vedlo k 

dalšímu snížení rizika ohrožení zdraví osob po případné kontaminaci BOL.  
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Páleníček, A. The Decontamination Set for Individual Decontamination People and 

Instruments of the Rescue and Fire Department of the Czech Republic: diploma thesis 

 Ostrava: VŠB – TU, 2012, 50 p. 

 

Anotation 

 This Diploma thesis deals with the problems of the first decontamination of people 

and small instruments, which is not dealt with except the Army of the Czech Republic. The 

decontamination will be performed with a two-component agent and a relevant applicator. 

With regard to general public, the simplicity of use is emhasized. The task of this thesis is to 

design a new applicator, to test its functionality, preparation time before use, the speed and 

coverage homogeneity and the agent consumption per unit area. The thesis considers the 

possibility to equip The Rescue and Fire Department of the Czech Republic and The Police 

Department of the Czech Republic with the set for individual decontamination. This might 

lead to a reduction in health risks in case of  contamination by toxic warfare substances.  
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Seznam zkratek: 

 

AČR   - Armáda České republiky 

B – agens  - živé mikroorganismy nebo toxiny získané ze živých organismů  

BCHL  - bojová chemická látka 

BOL  - bojová otravná látka 

CAS  - cisternová automobilová stříkačka 

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky 

IPB  - Individuální protichemický balíček 

IZS  - Integrovaný záchranný systém 

LD  - letal dosis (smrtelná dávka) 

NL  - nebezpečná látka 

OL  - otravná látka 

OOPP  - osobní ochranné pracovní prostředky 

PČR  - Policie České republiky 

PE  - polyethylén 

PVC  - polyvinylchlorid 

RL  - radioaktivní látka 

SDO  - stanoviště dekontaminace osob 

SaP  - síly a prostředky 

SDT  - stanoviště dekontaminace techniky 

ZZS  - Zdravotnická záchranná služba 
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil navrhnout Soupravu pro individuální 

dekontaminaci osob a věcných prostředků u HZS ČR. Riziko kontaminace osob (kůže 

zejména nechráněných částí těla), oděvů nebo drobných věcných prostředků a u ozbrojených 

složek např. zbraní, není zanedbatelné. Všechny postupy jednotek zasahujících v nebezpečné 

zóně sice směřují k nejvyšší možné ochraně před kontaminací nebezpečnou látkou, nicméně 

ani tak není kontaminace osob, např. BOL, (bojová otravná látka) zcela vyloučena. 

Současný systém dekontaminace osob je řešen v rámci činností jednotek HZS ČR a to 

jako provizorní řešení vodními sprchovými proudy, nebo jako systémové řešení v podobě 

nasazení dekontaminačních sprch popřípadě stanoviště dekontaminace osob a stanoviště 

dekontaminace techniky. Dále je také smluvně ošetřen soukromými subjekty (biologické, 

biochemické, radiologické laboratoře, atd.).  

V případě kontaminace BOL je nejdůležitějším faktorem, pro zmírnění dopadů na 

zdraví osob, rychlost a účinnost dekontaminace. Tento požadavek může být dosažen použitím 

vhodného dekontaminačního činidla v kombinaci s vhodným aplikátorem a správnou 

metodou aplikace do 3 minut po kontaminaci.  

 

Cílem mé diplomové práce je: 

 

− navrhnout vhodné detoxikační činidlo a aplikační prostředek pro prvotní odmoření 

jednotlivcem s ohledem na jednoduchost, rychlost použití a cenovou dostupnost. 

 

− otestovat funkčnost soupravy, čas přípravy k použití, rychlost a homogennost pokrytí 

jednotkové plochy a spotřebu činidla na jednotkovou plochu, 

 

− nastínit možné způsoby využití navrženého aplikátoru. 
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1. 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 

bezpečnou úroveň, tj. aby nedošlo k ohrožení zdraví člověka při styku s kontaminovanými 

předměty. Konečným cílem je snížení zdravotnických a nenávratných ztrát, zkrácení doby 

nezbytného používání prostředků individuální ochrany a vytváření podmínek pro obnovu 

normálního života. [8] 

Problematiku dekontaminace lze z hlediska její realizace rozdělit na problematiku 

dekontaminačních činidel, či jejich směsí, způsobu a prostředků jejich nanášení na povrchy, 

ale také i na problematiku odolnosti dekontaminovaných povrchů vůči činidlům. Tyto 

jednotlivé části jsou od sebe neoddělitelné má-li být proces dekontaminace dostatečně účinný. 

 

1.1 Druhy dekontaminace 

Druhy dekontaminace [8] lze dělit do několika skupin dle různých kritérií např.: podle 

toho jakou látku se snažím z kontaminovaného místa odstranit, jakým způsobem s ohledem na 

použití mokrých či suchých prostředků, zda dochází k chemické reakci při dekontaminaci 

nebo pouze k fyzikálnímu navázání, jestli bude zapotřebí dalšího stupně odmoření...atd. 

 

Z hlediska druhu kontaminantu 

− Detoxikace - (odmořování) – bojových otravných chemických látek. 

− Dezinfekce – ničení, či odstranění biologických agens (bojových biologických 

prostředků). 

− Dezaktivace – odstranění radioaktivních látek. 

 

Z hlediska odstraňování kontaminantu 

 

Mechanické metody – Odstranění (přemístění) kontaminantu z částí povrchu. Příkladem 

může být skrývání kontaminované zeminy či sněhu, např.: 

 

− Obrušováním.  

− Otryskáváním - ocelovými pilinami, tuhým oxidem uhličitým, ledovou tříští…). 

− Otíráním - povrchů tkaninou aj. 
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Fyzikální principy – Přemístění či navázání kontaminantu na jiný nosič (dekontaminační 

činidlo) bez změny jeho molekulární struktury, např.: 

 

− Odpařováním – ofukování dekontaminovaných povrchů spalinami z proudového 

motoru. Zejména pro dekontaminaci stabilních konstrukcí, mobilní techniky, které 

jsou dostatečně odolné vůči vysokým teplotám. 

− Smýváním, rozpouštěním – na kontaminované povrchy působí kapaliny svým 

rozpouštěcím efektem nebo efektem detergence (např. vodné roztoky tenzidů) nebo 

oba procesy současně (zejména organická rozpouštědla – alifatické uhlovodíky a 

chlorované alifatické uhlovodíky). 

− Adsorpcí – molekuly látky z plynného či kapalného prostředí jsou zachycovány na 

tuhé nosiče. Sorbenty jsou syntetické, polosyntetické nebo přírodní a je u nich 

vyžadována co nejvyšší sorpční vlastnost (IPB – 80 u AČR, nebo M291 u armády 

USA). 

 

Chemické principy – kontaminant je částečně či úplně rozložen v závislosti na chemické 

reakci s dekontaminačním činidlem. Požadavkem je, aby rychlost detoxikační reakce byla 

rychlejší než rychlost resorpce kontaminantu kůží. Náleží sem např.:  

 

− Neutralizace kyselin a zásad – produktem je sůl + voda. 

− Hydrolýza – s ohledem na rychlost reakce zejména alkalická hydrolýza, kyselá 

hydrolýza není využívána. 

− Oxidace – využití silných oxidačních činidel (peroxidů či chlornanů). 

− Srážení 

− Pyrolýza (rozklad kontaminantu vysokou teplotou). 

 

Z hlediska prostředí, v němž je dekontaminace uskutečňována 

 

− Dekontaminace na suché cestě – suché způsoby dekontaminace jako např. otíráním 

povrchů tampony, hadry a jejich ukládání pro následnou likvidaci, nebo použitím 

chemosorbčních práškových činidel (DESPRACH v IPB - 80). 

− Dekontaminace na mokré cestě, tj. s použitím jak polárních (např. vodných), tak 

nepolárních rozpouštědel a roztoků dekontaminačních činidel v nich. 
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Z hlediska úplnosti dekontaminace [1] 

 

− Zjednodušená – je prováděna běžnými věcnými prostředky ve vybavení družstva a 

CAS např. použitím sprchového proudu, nepropustné fólie a natlakované hadice 

zapojené do kruhu s rozdělovačem. 

− Základní – v rámci HZS ČR je zajišťována použitím speciálních věcných prostředků 

přímo určených k provádění dekontaminace (dekontaminační sprcha, záchytná 

vana…atd.) a s přítomností obsluhy bezpodmínečně v prostoru odkládání ochranných 

obleků případně i v prostoru nánosu dekontaminačního činidla. 

− Úplná – probíhá ve speciálním zařízení po ukončení činnosti v kontaminovaném 

prostředí (části výstroje, OOPP, prádlo, při příjmu osob nasazených do zdravotnického 

zařízení). 

 

1.2 Dekontaminační činidla 

V obecném pojetí je dekontaminačním činidlem látka, která chemickou reakcí 

s kontaminantem (NL) snižuje jeho koncentraci na daném povrchu pod nejvýše přípustnou 

hodnotu, nebo ji z daného povrchu odstraní. Velká řada činidel působí jak na chemické, tak na 

biologické kontaminanty. Jsou označována jako univerzální nebo také širokospektrá. 

Výhodou je jejich univerzálnost pro případy rychlého zásahu složek IZS. Neexistuje ovšem 

činidlo, které by bylo absolutně univerzální s vysokou účinností na všechny druhy 

kontaminantů. [1, 14] 

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

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

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

dekontaminační účinnost.  

Trvanlivost (doba použití, exspirace) jednotlivých dekontaminačních činidel je 

uváděna výrobcem, stejně tak jako nuzná doba působení (expozice) na určité kontaminanty.  

 

1.2.1 Požadavky na dekontaminační činidla 

Odmořovací činidla jsou koncipována pro použití jak ve formě nástřiku roztoku, tak 

ve formě emulze, nebo suspenze, či pěny. V poslední době je stále více upínána pozornost 
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k využití pěn jako nosičů látek odmořovacím účinkem. Obecnými požadavky na 

dekontaminační činidla jsou:   

 

− vysoká pohotovost k použití, 

− snadná aplikace, 

− snadná dostupnost, 

− minimální dráždivé účinky na lidský organismus, 

− dlouhá trvanlivost, 

− rychlý účinek, 

− netvořit toxické produkty, 

− nezvyšovat transport NL do organismu, 

− širokospektrost. 

 

1.3 Dekontaminační prostředek 

Dekontaminačním prostředkem je jakékoliv zařízení určené pro nanášení 

dekontaminačního činidla na povrchy. Je kladen důraz na snadné použití, které není závislé na 

elektrické energii, na jeho spolehlivou funkci za rozličných klimatických podmínek a 

v neposlední řadě i na rychlost pokrytí kontaminovaných míst činidlem. 

 

2. Bojové otravné látky – BOL 

Jsou chemické (převážně organické) sloučeniny mající toxický účinek na organismus. 

BOL jsou určeny ke zničení, či vyřazení živé síly. Mohou též způsobit znehodnocení potravin 

a vody, zemědělských kultur a znemožnit, nebo ztížit použití zamořeného materiálu a 

techniky a též pobyt v zamořeném terénu. Vyskytují se ve všech skupenstvích. [9, 10, 11] 

 

Otravné látky se dělí na: 

− všeobecně jedovaté (např. nervově paralytické),  

− dráždivé, 

− dusivé, 

− zpuchýřující otravné látky. 
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2.1 Nervově paralytické otravné látky NPL 

Jsou bezbarvé až nahnědlé kapaliny se slabým ovocným, thiolovým nebo žádným 

zápachem. Jsou velmi dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Svojí toxicitou 

převyšují ostatní BOL. Zasažený trpí bolestmi hlavy, stavy úzkosti, slzením, bolestmi v 

oblasti hrudníku, napětím ve svalech, zhoršeným dýcháním a křečemi svalstva. V posledním 

stadiu dochází k  ochrnutí dýchacích svalů – zástavě dýchání a ke kardiovaskulárnímu 

selhání. 

Patří sem např.: 

 sarin, 

 soman,  

 látka VX, 

 tabun. 

 

2.2 Dráždivé otravné látky 

Tyto látky jsou málo rozpustné ve vodě, lépe v organických rozpouštědlech. Jsou 

charakteristické bílou nebo nažloutlou krystalickou strukturou, bez zápachu popřípadě jsou 

cítit po pepři.  

Dráždí dýchací cesty a oční sliznici. Jejich účinek je krátký a na čistém vzduchu brzy 

odezní. Uplatnění nachází i jako osobní ochrana např. tzv. slzný sprej.  

 

Mezi zástupce této skupiny se řadí:  

bromaceton, 

brombenzylkyanid,  

chloracetofenon. 

 

2.3 Dusivé otravné látky 

Jsou rozličného skupenství, rozpustné v organických rozpouštědlech. Do organismu 

vnikají dýchacími cestami a způsobují škrábání v krku, škrábavý kašel, dušnost, nevolnost, 

zvracení, toxický otok plic, vykašlávání zpěněného hlenu a smrt. 

 

Mezi nejznámější patří: 

fosgen,  
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difosgen,   

chlorpikrin.  

 

2.4 Zpuchýřující otravné látky 

Jsou kapaliny s olejovitým charakterem, nažloutlým vzhledem a charakteristickým 

zápachem., rozpustné v organických rozpouštědlech. 

V místě kontaktu vnikají do organismu a způsobují nevratné změny na tkáních. 

Zasažená osoba trpí ztrátou zájmu o okolí, bolestmi hlavy, nechutenstvím, depresivními stavy. 

Mohou se tvořit puchýře, záněty a vředy. 

Patří sem: 

 sulfidický yperit, 

 dusíkatý yperit,   

 lewisit.   

 

3. Mechanismy kontaminace OL kůží 

Lidská kůže je největším orgánem člověka. Zabírá plochu 1,5 – 1,8 m2 o hmotnosti 

přibližně 7 % těla a tvoří základní ochrannou bariéru mezi tělem a okolním prostředím. Její 

funkce není tedy zanedbatelná ani v procesech dekontaminace respektive kontaminace. 

 

3.1 Fyziologie kůže ve vztahu k OL 

Funkce kůže je zajišťovat neporušenost organismu proti mechanickým, chemickým, 

tepelným, radiačním, bakteriálním vlivům a proti vlivům rostlinných parazitů kůže. 

Kůže se svým složením, funkcí jako celku i jednotlivých částí zcela liší od všech 

reálně uvažovaných povrchů, neboť je živým orgánem aktivně se podílejícím na procesech 

interakce OL s kůží a na jejich průniku do organismu absorpcí či přenosem díky transportním 

mechanismům kůže. 

 

Transdermální permeace otravných látek je složitý proces, jež se řídí několika závislostmi 

a její rychlost závisí na [7, 11]: 
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− fyzikálních a chemických vlastnostech OL, zejména pak na tom, má-li lipofilní nebo 

hydrofilní charakter., dále na tom zda sama OL je schopna narušit celistvost (strukturu 

kůže), na její viskozitě a dalších charakteristikách 

− vlastnostech a stavu kůže, tj. na její struktuře, která je dána stářím kůže, na tloušťce 

kůže, na charakteru jednak přirozeného filmu kůže (tuky, pot, sole) a jednak uměle 

vytvořeného filmu (krémy, oleje, atd.), ale zejména také zda je kůže poškozena (rány, 

popáleniny, onemocněním) či se jedná o kůži intaktní (nepoškozenou) 

− charakteru prostředí, zejména na teplotě a vlhkosti. 

 

      Vzhledem k tomu, že každá z uvedených okolností působí v jiné míře i v jiném smyslu 

a u každého jednotlivce rozdílně, nelze proces permeace OL kůží popsat matematicky. Je 

možné pouze vytvářet a sledovat průnik OL na tzv. modelových situacích a dále 

v experimentech na laboratorních zvířatech. 

 

Celkové množství kůží proniklé otravné látky /mg.min-1.cm-2/ je přímo úměrné: 

− rychlosti průniku OL kůží, 

− době expozice, 

− hustotě zamoření kůže, 

− ploše kontaminované kůže. 

 

3.2 Bariérové funkce kůže 

 Tyto bariérové funkce se podílejí na mechanismu průniku OL do organismu. Jsou 

rozdílné v závislosti na konkrétním místě na těle. Nejprostupnější místa na těle člověka jsou 

kůže obličeje, krku a hřbety rukou.[7] 

 

  Neutralizační schopností -  toto je způsobeno zvláště přítomností amfoterních kyselin 

v epidermis a přítomností oxidu uhličitého, který je hlavním neutralizátorem slabých 

kyselina a zásad. 

  Přítomností kyselého kožního pláště – tvořeného výměšky kožních žláz, produkty 

metabolismu oxidu uhličitého a produkty rohovění (kyseliny olejová, cholesterol). 
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  Keratinová ochrana – keratin vzniká rohovatěním buněk a má ochrannou funkci vůči 

chemickým škodlivinám spočívající v jeho resistenci vůči OL a schopnosti bobtnat 

v přítomnosti kyselin nebo zásad. 

  Vodní bariéra rohové vrstvy – je bariérou pro látky rozpustné v tucích a 

nerozpustných ve vodě. Jde o rohovou vrstvu směrem k bazální části epidermis. Čím 

je rohová vrstva méně kvalitní tím je bariéra propustnější a snižuje se její 

alkalirezistence. Další prostup do hlubších vrstev je závislý na afinitě pojiva 

ke konkrétní OL, cévním a lymfatickém systému kůže. 

  Vlasové folikuly a potní žlázy – Tato cesta je cestou obcházení bariérové rohové 

vrstvy.  

  Transepidermální prostup vody – Tento proces prostupu OL do organismu je 

pasivním způsobem (difúzí), která je ovlivňována zejména okolní vlhkostí. 

 

Kůže je obzvláště citlivá na přítomnost zpuchýřujících OL, které vyvolávají 

nekrotický proces. V první fázi vzniká erytém, který se rozvíjí v edém, ten posléze v puchýř, 

který se může změnit ve vřed a po jeho rozpadu může dojít k erozi kůže. Přestože kůže vyniká 

řadou bariérových funkcí, které za normálních okolností znamenají dostatečnou ochranu 

organismu jako celku, jsou tyto bariérové funkce přítomností OL narušeny nebo změněny.[7] 

Kůže je ovšem také citlivá na chemické látky obsažené v detoxikačních činidlech a 

proto i odmořování kůže je mimořádně složitým problémem náročným nejen na volbu 

detoxikačního činidla, ale i na rychlost odmoření, na správnost postupu i na ošetření kůže po 

provedení odmoření. 

 

4. Prvotní detoxikace jednotlivcem 

Je proces použití prostředku pro odmoření kůže, drobného věcného prostředku, osobní 

zbraně atd. a to v čase co nejkratším po kontaminaci NL. Aby dekontaminace byla účinná, je 

ji nutno, na základě zkušeností, provést maximálně 2 – 3 min po styku  NL s pokožkou. Po 

uplynutí této doby se rapidně zvyšuje riziko poškození zdraví zasažené osoby. Kůže lidského 

těla tvoří efektivní bariéru před proniknutím B-agens (jakýkoliv organismus přírodní i 

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

lidí a zvířat, nebo který může způsobit úhyn nebo poškození rostlin) a radioaktivních látek. To 

ovšem neplatí v případě bojových otravných látek, jejichž chemická struktura a vlastnosti 
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usnadňují  pronikání do lidského organismu. Průnik NL kůží je také dán stavem kůže. 

Největším rizikem jsou místa poškozená (řezné rány, odřeniny, popáleniny).[2, 6] 

 

4.1 Individuální protichemický balíček jednotlivce IPB – 80 

Tento balíček byl vyvinut pro prvotní dekontaminaci jednotlivcem bojových 

otravných látek pro potřeby československé armády. IPB – 80 mají jednotlivci v kapse 

polního stejnokroje (obr. 1). [11] 

 

Obr. 1 Individuální protichemický balíček (IPB-80) [15] 

 

 

 

Obsahuje: 

− polyethylénovou nádobku s Desprachem, 

− mýdlo, 

− tampóny k nanášení a roztírání. 

 

Desprach – je chemicky upravený hlinitokřemičitan který má výborné chemosorpční 

účinky. Neodbourává BCHL chemicky nýbrž je váže na svůj povrch a do hlubších vrstev své 

struktury. BCHL tedy zůstává ve struktuře sorbentu. Nanášení na kontaminovaná místa je 
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zajištěno naprašovací tryskou plastové nádobky, popřípadě je Desprach nanášen pomocí 

tampónů.  

Výhodami tohoto prostředku jsou: neomezená životnost, snadnost nanášení, nízká 

cena, netoxicita k lidské kůži.  

Nevýhodami tohoto detoxikačního prostředku jsou jeho malá (žádná) dezaktivační 

účinnost a malá (žádná) dezinfekční účinnost. Není účinný při odmořování výstroje a jen 

částečně účinný při odmořování osobních zbraní. Po detoxikaci Desprachem je nutno s tímto 

zacházet jako s kontaminantem. 

V současné době je řešen systém nanášení na různé typy povrchů s důrazem na lepší 

ulpívání prachových částic sorbentu, zvláště pak na šikmých površích. Je také řešeno zvýšení 

hmotnosti, Desprachu v soupravě z cca 45 g na dvojnásobek. 

Specifická hmotnost činidla Desprach je 0,575 kg/dm3 z toho vyplývá, že hmotnost 45 

g odpovídá objemu přibližně 78 cm3. Z tohoto údaje lze vyvodit, že Desprachem v balení 

IPB-80 lze pokrýt 780 cm2 kůže.  

Obecně se vychází z požadavku na pokrytí 10 % plochy těla činidlem, což znamená 

nanést 1600 – 1800 cm2. Z výše uvedeného vyplývá, že je zapotřebí zvýšit obsah 

dekontaminačního činidla Desprach v balíčku IPB – 80 minimálně na dvojnásobek.  

 

Mýdlo – tato složka balíčků IPB – 80 obsahuje ionexy a benzoylperoxid a má dobré 

dezinfekční a dezaktivační účinky. 

 

4.2 Přehled souprav pro dekontaminaci jednotlivcem zavedených do armád 

států NATO 

Tento přehled je doplňkem pro ukázku toho, jakým způsobem, zejména na jakém 

principu, byl vyřešen problém okamžité – prvotní dekontaminace v některých armádách 

NATO a také ke zdůraznění významu soupravy pro individuální dekontaminaci za podmínek 

rizika možné expozice OL. Jak z daného přehledu vyplývá, každá země má problém prvotní 

dekontaminace jednotlivce řešen vlastním originálním způsobem. [12] 

 

M291 – slouží k dekontaminaci kůže v armádě USA. Sestává se ze šesti (3x2) samostatných 

obalů (obr. 2), jejímž obsahem jsou: 

− podložka z bavlněného vlákna,  

− absorbent (aktivní uhlí),  
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− reaktivní pryskyřice – ionex Ambergrad XE – 555. 

 

Při dekontaminaci se navléká kruhová podložka na prst a poklepem se uvolňuje aktivní uhlí 

z tkaniny. Nevýhodou této soupravy je dráždění očních sliznic.  

 

Obr. 2 M291 [16] 

 

 

M258A – souprava zavedená v USA (obr. 3) zaručuje výbornou odmořovací účinnost látek 

nervově paralytických a látek zpuchýřujících. Obsahuje dvě části: 

− DECON 1 – jsou vlhčené textilní utěrky (složení: 12 % voda, 2 % ethanol, 10 % fenol, 

5 % hydroxid sodný, 0,2 % amoniak). 

− DECON 2 – textilní utěrky impregnované chloraminem B a skleněnou zapečetěnou 

ampuli s kapalným obsahem (složení: 50 % voda, 45 % ethanol a 5 % chlorid 

zinečnatý). 

Prvním krokem dekontaminace je otření místa utěrkou Decon 1 a následně se rozbije skleněná 

ampule, kapalinou se zvlhčí utěrka a poté se otírá utěrkou Decon 2. 

 

Obr. 3 M258A [17] 

 

 

MDF – 100 (Sandia Foam) – Souprava je používána v armádě USA a skládá se ze dvou 

odděleně uložených složek: 

− 2% kvartérní amoniovou sůl (kation aktivní tenzid), 
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− 8% vodný roztok peroxidu vodíku. 

 

Souprava je složená ze dvou nádobek, směšovací komory a dávkovače s pěnotvornou 

tryskou (obr. 4). Má jak vysoký dezinfekční účinek tak při působení přípravku cca 15 min má 

více než 98% účinnost na látky typu yperit a větší než 99% účinnost na sarin a látku VX. Při 

době expozice činidla 1 h na kontaminované místo je ve všech případech účinnost odmoření 

100%. 

Obr. 4 MDF-100 [18] 

 

RSDL – (Reactive Skin Decontamination Lotion) Přípravek byl vyvinut v Kanadě (obr. 5). Je 

obzvláště účinný vůči nervově paralytických otravným látkám a je velmi dobře snášen 

citlivou kůží. Zabraňuje průniku OL kůží a způsobuje jejich rozklad. Je dodáván v lahvích o 

objemu 500 ml nebo v soupravách 3 sáčky s 21 g roztoku případně v obalech s 45 g. 

 

Obr. 5 RSDL [19] 

 

 

IPP – 95  Tato souprava je zavedena v Polsku (obr. 6). Je suchým práškovým odmořovacím 

prostředkem. Má účinek absorpční v kombinaci chemickým rozkladem. Souprava obsahuje: 

práškovou směs s obsahem chloraminu B, oxid zinečnatý, magnesium, steatit a zeolit, 
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− práškovou směs (s obsahem chloraminu B, oxidu zinečnatého magnesium stearátu a 

zeolitu), 

− tampóny, 

− mast v tubě.  

Dekontaminační prášková směs je nanášena tampóny. 

 

Obr. 6 IPP – 95 [20] 

 

 

Alldecont – (Skin Decon System) Je souprava používaná v armádě SRN, která  slouží  k 

individuální dekontaminaci při kontaminaci kůže kontaminantem neznámého složení. Sestává 

ze dvou nádobek uložených v plastovém obalu (obr. 7): 

− první nádobka obsahuje chlornan sodný,  

− druhá nádobka obsahuje vodný roztok se směsí tenzidů. 

Činidlo nemusí být z kůže po odmoření omyto, kůži neporušuje a je určeno pro veškeré BOL. 

 

Obr. 7 Alldecont [21] 

 

 

 

Isoppowder -  Izraelský výrobek obsahující dekontaminační prášek v plastové tubě. Náplň 

tuby by měla postačit pro dekontaminaci celého těla a být účinná na všechny BOL (obr. 8). 
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Obr. 8 Isoppowder [22] 

 

 

PIDS – Personal Incident Decontamination System. Jedná se o dvousložkové odmořovací 

činidlo ve formě spreje, kde jsou složky smíchány těsně před aplikací (obr. 9). Před použitím 

je každá ze složek v samostatné nádobce a ke smíchání dochází stiskem spouště ve směšovací 

hlavici. 

 

Obr. 9 PIDS [23] 

 

 

4.3 Fibertect 

 Fiberetct byl vyvinut jako prostředek k efektivní dekontaminaci v podobě otření OL 

z osob, citlivých materiálů, popřípadě i zbraní. Pohlcuje toxické výpary, absorbuje a váže 

chemické látky. Neobsahuje volné částice, ale je nasycen aktivním uhlím v netkané textilii. 

Fibertect je třívrstvá, elastická, netkaná, kompozitní tkanina pro absorpci i adsorpci 

bojových chemických látek, toxických průmyslových chemikálií a pesticidů. Je uzavřena 

v jednotlivých baleních pro snadné skladování, dopravu a rychlé použití. Materiály z nichž je 
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tvořena vnější vrstva se můžou lišit s ohledem na různost použití. Je distribuován ve třech 

verzích: [24] 

− Rukavice (obr. 10) - umožňuje snadné otření nebezpečných chemických látek z lidí 

(jak z pokožky, tak z ochranného oděvu), citlivého vybavení a zbraní. Může být 

používána přes rukavice. 

− Ubrousek (obr. 11) - je univerzální kus uříznuté látky. Tyto ubrousky jsou baleny 

jednotlivě a mohou být použity v nejrůznějších situacích suché dekontaminace. 

− Role  Fibertect (obr. 12) - je ideální pro případy, když není známo množství potřebné 

k dekontaminaci. Každá role obsahuje 12 útržků o rozměru přibližně 30x30 cm. 

 

Obr. 10 Dekontaminační rukavice Fibertect [24] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Dekontaminační ubrousek Fibertect [24] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Role Fibertect [24] 
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Závěrem: 

Je zřejmé, že většina zemí řeší problém prvotní dekontaminace osob vyvíjením 

souprav pro prvotní dekontaminaci jednotlivcem. U ozbrojených složek cizích zemí, 

stejně tak jako u AČR, jsou již podobné soupravy pro dekontaminaci zavedeny. Lze 

tedy konstatovat, že existují dostatečné důvody, proč je významné se zabývat 

problematikou vytvoření nové soupravy pro prvotní dekontaminaci jednotlivce pro IZS: 

a) především proto, že ve výbavě HZS takováto souprava není dosud zavedena 

b) praxe a také trvalá hrozba teroristických útoků, zejména s použitím BOL, 

podtrhuje potřebu zavést takovýto prostředek ke snížení ztrát. 
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5. Návrh soupravy pro prvotní dekontaminaci jednotlivce 

Souprava, má-li být úplná a má-li splnit požadavky na ni kladené, by měla sestávat 

z těchto tří základních součástí: 

 

− činidla, 

− prostředku k jeho nanášení, 

− obalu. 

 

Jako činidlo by bylo možno zvolit několik, v praxi používaných, účinných látek. 

Avšak při jejich hodnocení z hlediska účinnosti, cenové a materiálové dostupnosti, stálosti, 

nepříznivých účinků na organismus člověka, zkušeností s jeho používáním aj. jsem se rozhodl 

pro volbu dvousložkového činidla HVĚZDA, které je zavedeno ve výbavě HZS. 

 

5.1 Dekontaminační činidlo Hvězda 

Dekontaminační činidlo Hvězda bylo vyvinuto firmou Decomkov Praha s.r.o. jako 

prostředek vhodný pro detoxikaci BCHL, dezinfekci B-agens a dezaktivaci Ral. Tato 

univerzálnost byla podnětná k úvahám o využití tohoto činidla u HZS ČR. [3, 4] 

 

5.1.1 Charakteristika činidla Hvězda      

Hvězda je kapalné širokospektré dekontaminační činidlo s účinky detoxikačními, 

dezaktivačními i desinfekčními. Sestává ze složek „AB“ a „CC“. [3, 4] 

 

  Složka „AB“ – je alkalická kapalina s obsahem 4 % hm. hydroxidu sodného (NaOH), 

10 % hm. kationogenního tenzidu (alkyldimethylbenzylamonimchlorid) a méně než    

5 % hm. neionogenního tenzidu. 

  Složka „CC“ – peroxidická kapalina, ve které je obsaženo 20 % peroxidu vodíku 

(H2O2). 

 

Složky „AB“ a „CC“ se skladují odděleně a smísí se až před použitím. Pro 

dekontaminaci techniky, hasičů v ochranných protichemických oblecích, objektů nebo 

povrchů se složky mísí v poměru 4/1 („AB“/„CC“) a doba expozice je 10 minut. 
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Pro dekontaminaci obyvatelstva lze použít 10% směs výše uvedeného komplexu s vodou. 

Maximální doba expozice kůže Hvězdou je 5 minut. 

Dekontaminační činidlo Hvězda může být aplikováno jakýmkoliv rozprašovacím 

zařízením (prostředkem). Po smíchání obou složek se na hladině roztoku tvoří vrstvička pěny 

způsobená postupným uvolňováním kyslíku. Je třeba mít na zřeteli její korozívní vlastnosti, 

zejména vůči hliníku (po kontaktu Hvězdy s ním je třeba zajistit dostatečné opláchnutí 

vodou). 

 

5.1.2 Použití činidla Hvězda k dekontaminaci 

Dekontaminačního činidla Hvězda bylo zkoušeno experimentálně v roce 2009 se 

zaměřením na jeho použití v podmínkách HZS ČR. Následně byly provedeny dodatečné 

zkoušky (tab. 1) za účelem zjištění koncentrace činidla Hvězda pro účinnou dekontaminaci 

plynotěsného protichemického ochranného oděvu a techniky. [4] 

 

Tab. 1 Dekontaminační činidlo Hvězda [3, 4] 

Dekontaminace hasičů v protichemických ochranných oblecích 

Činidlo Spotřeba 

dekontaminační směsi 

na 10 hasičů /dm
3
/ 

Potřebný objem 

dekontaminačního činidla /dm
3
/ 

Cena (Kč) 

 Hvězda - koncentrát 50  40 „AB“ + 10 „CC“ 4800 

Hvězda - 75% 50  30 „AB“ + 7,5 „CC“ 3000 

Dekontaminace obyvatelstva 

Činidlo Spotřeba 

dekontaminační směsi 

na 50 osob/dm
3
/ 

Množství dekontaminačního 

činidla /dm
3
/ 

Cena (Kč) 

Hvězda - 10% 250   200 „AB“ + 50 „CC“ 2400 

Dekontaminace techniky 

Činidlo Spotřeba 

 dekontaminační směsi 

 na 10 vozidel /dm
3
/ 

Množství dekontaminačního 

činidla /dm
3
/ 

Cena (Kč) 

Hvězda – koncentrát 1000 800 „AB“ + 200 „CC“ 96000 

Hvězda – 10% 500  40 „AB“ + 10 „CC“ 40000 
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Činidlo je dodáváno firmou MPD plus, s.r.o. Rakovník v PE kanystrech o objemu 20 

dm3. Složka „AB“ v kanystru bílé barvy s životností 10 let a složka „CC“ v černém kanystru 

s životností 3 roky. 

 

Klady dekontaminačního činidla Hvězda 

− univerzálnost (BCHL, B-agens, RL, průmyslové škodliviny), 

− výborné ulpívání na površích a velmi dobrá smáčivost díky tenzidům, 

− jednoduchá příprava dekontaminační směsi, 

− mírné napěnění po nánosu = snadná kontrola nánosu, 

− relativně dlouhá doba exspirace (významně vyšší než u persterilu 36% a chlornanu 

sodného NaClO), 

− dobrá snášenlivost s lidskou pokožkou, 

− minimální negativní korozivní účinky na SDO, SDT a jiná zařízení, 

− schválena hlavním hygienikem ČR a Státní veterinární správou ČR, 

− dobré reference od AČR, která je činidlem vybavena.  

 

Zápory dekontaminačního činidla Hvězda 

− vysoká cena (24x vyšší cena než Persteril 36%), 

− relativně dlouhá expoziční doba a to až 15 minut, 

− spotřeba činidla (dekontaminace techniky – až 1000 l směsi), 

− nároky na místo při přepravě na místo zásahu, 

− tvorba velmi těžké pěny při tvorbě pomocí přiměšovače CAS, 

− subjektivní diskomfort po vdechování aerosolu po dekontaminaci osob. 

 

5.2 Návrh prostředku k nanášení – aplikaci dvousložkového činidla 

  Při návrhu aplikátoru bylo přihlíženo k následujícím požadavkům, které jak se 

domnívám, limitují jeho praktickou použitelnost a zavedení do výbavy HZS: 

 

− jednoduchost a rychlost uvedení prostředku do pohotovostní polohy, 

− dostatečná kapacita náplně činidla, 

− snadnost nanášení činidla s dosažením prakticky homogenního pokrytí 

dekontaminované plochy, 
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− kompatibilita složek činidla s materiály, z nichž je aplikátor vyroben, 

− materiálová dostupnost všech částí aplikátoru, 

− snaha o nízkou cenu (pro experiment dosažitelnou sestavením aplikátoru z komerčně 

dostupných prvků), 

− možnost opakovaného použití obnovením náplně aplikátoru složkami činidla. 

   

5.2.1 Popis navrhovaného aplikátoru I 

Na obr. 13 je znázorněn navrhovaný aplikátor I dvousložkového činidla Hvězda. Obě 

složky činidla jsou v oddělených nádobkách a k jejich smíchání dochází až po stlačení pístu 

stříkačky, čemuž předchází vytržení pojistky pístu proti nechtěnému zatlačení. Před 

vytlačováním složky „CC“ je nutno povolit převlečnou matici rozprašovače z důvodu unikání 

vytlačovaného vzduchu z hlavní nádobky okolo matice. Po vytlačení celého obsahu stříkačky 

neprodleně převlečnou matici dotáhneme. Pro důkladné smísení obou složek je zapotřebí 

aplikátor protřepat. Následně opakovaným stlačováním prstového pístu rozprašovače dochází 

k nanášení činidla. 

 

5.2.2 Popis navrhovaného aplikátoru II 

Na obr. 14 je znázorněn navrhovaný aplikátor II dvousložkového činidla Hvězda. U 

tohoto typu aplikátoru je nahrazen prstový píst pákovým pístovým rozprašovačem. Složka 

„CC“ je obsažena v samostatné plastové nádobce, která je mechanicky stlačitelná. Složka 

„AB“ je stejně jako u aplikátoru typu I v hlavní nádobce. Před smísením složek je nutno 

odjistit škrtidlo na PE hadičce a povolit převlečnou matici rozprašovače z důvodu úniku 

vytlačovaného vzduchu. Poté mechanickým stlačením ampule se složkou „CC“ přetlačit celý 

objem do hlavní plastové nádobky. Utáhnutím převlečné matice rozprašovače zajistíme, aby 

nemohlo dojít k nechtěnému úniku činidla, důkladně protřepeme a po odjištění pojistky páky 

rozprašovače můžeme opakovanými stlačeními páky rozprašovače činidlo nanášet. 
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Obr. 13 Aplikátor I 
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Obr. 14 Aplikátor II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

5.3 Testování navržených aplikátorů I a II 

Byly ověřovány základní vlastnosti aplikátorů, které rozhodují o jejich využitelnosti 

v praxi HZS ČR: 

− rychlost přípravy aplikátorů, 

− posouzení chování kapalin po jejich smísení, 

− kapacita pokrytí lakovaného plechu (0,25 m2) při nánosu v horizontální poloze a 

v poloze se sklonem 60°, 

− doba potřebná k pokrytí plochy 0,25 m2, 

− chování dekontaminačního činidla Hvězda po nanesení na plochu, 

− snadnost smytí činidla z modelového povrchu vodou, 

− zjištění koncentrace peroxidu vodíku v posledním podílu oplachové vody. 

5.3.1 Ověření doby potřebné k uvedení aplikátoru do pohotovostní polohy 

Dobou /s/ potřebnou k uvedení aplikátoru do pohotovostní polohy se rozumí souhrnný 

čas potřebný: k vyjmutí aplikátoru z obalu-brašny, sloučení obou složek činidla, promíchání 

výsledného činidla a ověření funkce aplikátoru. 

 

Činnosti vedoucí ke zprovoznění aplikátoru I 

1) vytržení pojistky vedoucí k odjištění pístu, 

2) povolení hlavní převlečné matice rozprašovače, 

3) stlačení pístu a následné smísení složek činidla, 

4) utažení hlavní převlečné matice rozprašovače, 

5) protřepání pro důkladné promíchání složek, 

6) stlačení rozprašovače pro nasátí činidla do hadičky. 

 

Činnosti vedoucí ke zprovoznění aplikátoru II 

1) povolení škrtícího uzávěru, 

2) povolení hlavní převlečné matice rozprašovače, 

3) stlačení sáčku s peroxidem vodíku a jeho vymáčknutí do hlavní nádobky, 

4) uzavření škrtícího uzávěru, 

5) utažení hlavní převlečné matice rozprašovače, 

6) protřepání pro důkladné promíchání složek, 

7) stlačení rozprašovače pro nasátí činidla do hadičky. 
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Tab. 2 Doba potřebná k uvedení do pohotovostní polohy /s/  

Pokus č. Aplikátor I (obr. 1) Aplikátor II (obr. 2) 

1 8,63 10,11 

2 7,94 9,77 

3 8,58 10,39 

4 8,01 11,86 

5 8,23 9,97 

6 9,47 10,59 

7 8,00 9,74 

8 8,76 10,42 

9 8,95 9,86 

Průměr 8,51 s 10,30 s 

Chyba střední hodnoty 0,17 0,22 

Medián 8,58 10,11 

Směrodatná odchylka 0,51 0,66 

Rozptyl výběru 0,26 0,43 

Minimum 7,94 9,74 

Maximum 9,47 11,86 

 

Statistickým zpracováním dat je zjištěno, že potřebná doba k uvedení do 

pohotovostního stavu je 8,51±0,26 s u aplikátoru I a 10,30±0,43 s u aplikátoru II. 

 Jak je patrno z tab. 2, jsou časy potřebné k uvedení obou aplikátorů k činnosti krátké a 

jsou srovnatelné s dobou potřebnou k uvedení IPB-80 k použití. Zjištěné rozdílné časy pro 

aplikátory I a II jsou dány rozdílností v počtu a druhu nezbytných úkonů nutných k jejich 

uvedení do pohotovostní polohy. 

 

5.3.2 Chování složek po jejich smísení 

Po smísení složek směrem složka „CC“ do složky „AB“ nedochází k výraznému 

nárůstu tlaku v nádobce. Případné pěnění a uvolněné plynné složky vzniklé při směšování 

složek činidla uchází spolu s vytlačovaným vzduchem podél povolené převlečné matice 

uzávěru rozprašovače. 

 



 26 

5.3.3 Plochu kterou lze pokrýt celým objemem činidla z aplikátoru  

 Aplikace probíhala v horizontální poloze a v poloze se sklonem 60 stupňů na hladký 

lakovaný povrch a to nepřetržitě až do úplného vyčerpání celého objemu činidla obsaženého 

v aplikátoru tj. 50 ml. 

 

Tab. 3 Homogenní pokrytí modelové plochy činidlem jednou náplní aplikátoru /50 ml/ 

 Aplikátor I Aplikátor II 

 Horizontální 

nástřik /m2/ 

Nástřik pod 

úhlem 60° /m2/ 

Horizontální 

nástřik /m2/ 

Nástřik pod 

úhlem 60° /m2/ 

1 0,75 0,67 0,63 0,73 

2 0,67 0,75 0,65 0,75 

3 0,63 0,83 0,68 0,82 

4 0,65 0,78 0,60 0,70 

5 0,72 0,80 0,70 0,69 

6 0,68 0,75 0,71 0,75 

7 0,70 0,69 0,70 0,75 

8 0,74 0,78 0,61 0,72 

9 0,62 0,84 0,66 0,79 

Průměr 0,684 m2 0,765 m2 0,660 m2 0,744 m2 

Chyba střední 

hodnoty 

0,02 0,02 0,01 0,01 

Medián 0,68 0,78 0,66 0,75 

Směrodatná 

odchylka 

0,05 0,06 0,04 0,04 

Rozptyl výběru 0,002 0,003 0,002 0,002 

Minimum 0,62 0,67 0,60 0,69 

Maximum 0,75 0,84 0,71 0,82 

 

Po statistickém zpracování dat je zřejmé, že plochu jež je možno pokrýt celým 

objemem činidla z aplikátoru je u aplikátoru I 0,684±0,002 m2 při vodorovné poloze 

modelové plochy a 0,765±0,003 m2 při poloze modelové plochy se sklonem 60º a u aplikátoru 

II při vodorovné poloze modelové plochy 0,660±0,002 m2 a 0,744±0,002 m2 při nanášení na 

plochu se sklonem 60º. 
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Z uvedených hodnot pokrytí modelové plochy jednou náplní aplikátoru je zřejmé, že 

bude plně postačovat objem činidla 50 ml. To proto, že uvážíme-li, že plocha povrchu 

lidského těla je přibližně 1,5 – 1,8 m2, pak je zřejmé, že jednou náplní by bylo možné provést 

dekontaminaci asi na ½ povrchu těla.  

Požadavkem pro prvotní odmoření jednotlivcem je detoxikace 10 % povrchu lidského 

těla (0,15 – 0,18 m2). [3] Z tab. 3 vyplývá, že testovanými aplikátory s náplní 50 ml 

dekontaminačního činidla Hvězda lze nanést požadovaný povrch s dostatečnou rezervou. 

 

5.3.4 Doba potřebná k pokrytí plochy 0,25 m2 

 S odvoláním na rychlý účinek OL je třeba mít realistickou představu, jak rychle je 

jedinec schopen aplikovat dekontaminační činidlo na požadovanou kontaminovanou plochu 

těla. Laboratorně se vychází z modelové plochy hladkého lakovaného plechu 0,25 m2 (tab. 4). 

Tato plocha v sobě zahrnuje dostatečnou rezervu vzhledem k tomu, že za obecný požadavek 

je bráno pokrytí 10 % povrchu těla. Praktickou pomůckou pro kontaminovanou plochu je 

přirovnání: plocha dlaně jedné ruky odpovídá 9 % tělesného povrchu. 

  

Tab. 4 Čas potřebný k homogennímu pokrytí plochy 0,25 m2 činidlem Hvězda 

Čís. pokusu Aplikátor I Aplikátor II 

 Horizontální 

nástřik /s/ 

Nástřik pod 

úhlem 60° /s/ 

Horizontální 

nástřik /s/ 

Nástřik pod 

úhlem 60° /s/ 

1 16,20 19,16 15,10 13,46 

2 18,45 11,92 21,6 14,43 

3 21,18 12,77 18,99 12,26 

4 23,51 12,43 16,51 11,71 

5 16,86 10,91 15,38 16,80 

6 17,02 11,56 19,27 14,97 

7 17,98 14,10 11,28 11,41 

8 17,59 17,19 17,01 9,84 

9 22,36 11,09 15,26 10,36 

Průměr 19,02 s 13,46 s                16,71 s 12,80 s 

Chyba střední 

hodnoty 

0,88 0,96 0,10 0,76 
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pokračování tab. 4 

Medián 17,98 12,43 16,51 12,26 

Směrodatná 

odchylka 

2,65 2,88 2,99 2,29 

Rozptyl výběru 7,01 8,31 8,97 5,24 

Minimum 16,2 10,91 11,28 9,84 

Maximum 23,51 19,16 21,60 16,80 

  

Ze statistických údajů vyplývá čas potřebný k homogennímu pokrytí modelové plochy 

0,25 m2. Ten je u aplikátoru I a vodorovné modelové plochy 19,02±7,01 s a u modelové 

plochy skloněné pod úhlem 60º 13,46±8,31 s. U aplikátoru typu II a vodorovné modelové 

plochy  16,71±8,97 s a 12,80±5,24 s u modelové plochy skloněné pod úhlem 60º. 

5.3.5 Chování dekontaminačního činidla Hvězda na povrchu po jeho nanesení 

 Cílem bylo sledovat chování činidla na povrchu po nanesení na povrch. Zda dochází 

k rovnoměrnému pokrytí plochy činidlem, zda činidlo dobře ulpívá zvláště na šikmé ploše a 

jestli nedochází k vytváření nerovnoměrných pěnových shluků na povrchu. 

 

Pozorování ve vodorovné poloze: 

− rovnoměrné napěnění nanášené směsi na celém povrchu, 

− postupné slévání v jednolitou vrstvu (film), 

− shluky pěny se tvoří spíše v závislosti na použité trysce, netvoří se hustá pěna, 

− pěna i kapalina z ní vytvořená dobře ulpívá na povrchu. 

 

Pozorování v nakloněné poloze pod úhlem 60°: 

− pomalé stékání aplikované směsi, 

− odtékání případných pěnových shluků (maximální shluk naměřen 1 cm2), 

− zůstává film vytvořený rozpadem pěny, 

− výraznější nános činidla vlivem stékání z vyšších do nižších poloh. 

5.3.6 Snadnost omytí povrchu vodou 

Vzhledem k tomu, že jedním z kroků v rámci dekontaminace tuhých povrchů je jejich 

omytí vodou po dekontaminaci, byl ověřován i tento ukazatel kvality činidla. V praxi [1] u 

HZS se předpokládá objem vody potřebný k omytí dekontaminačního činidla z plochy 1 m2 5 
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dm3. [5] To znamená, že v případě omývání plochy 0,25 m2, by mělo postačovat čtvrtinové 

množství, tedy 1,25 dm3.  

 

5.3.7 Koncentrace peroxidu vodíku v oplachové vodě 

K důkazu o spotřebě vody pro omytí plochy 0,25 m2 byl proveden pokus, ve kterém 

byla zjišťována koncentrace peroxidu vodíku v oplachové vodě. Jako tester byly použity 

detekční papírky Peroxide test v rozsahu 1 – 100 mg·dm
-3

 od výrobce Merk SRN. 

Ve všech případech po omytí 0,25 m2 povrchu modelové plochy vodou o objemu 500 

ml byla zjištěna nulová hodnota koncentrace peroxidu vodíku v oplachové vodě.  

To znamená, že k oplachu plochy 1 m2 bude zapotřebí pouze asi 2 dm3 vody. To je 

dáno tím, že činidlo Hvězda obsahuje povrchově aktivní látky, které umožňují dokonalý 

kontakt vody s povrchem a tím usnadňují jejich omytí. 
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6. Shrnutí 

Cílem testování obou typů mnou navržených aplikátorů (aplikátor I a aplikátor II) bylo 

porovnat oba testované aplikátory směrem k praktickému použití obzvláště se zaměřením na 

jejich: 

 

− konstrukci (jako celek), 

− jednotlivé části z nichž je aplikátor složen, 

− mechanickou odolnost, 

− snadnost nanášení, 

− náklady na sestavení. 

 

V této kapitole již není řešena funkčnost soupravy, která byla ověřována 

experimentálně v Institutu ochrany obyvatelstva, Na lužci 204, Lázně Bohdaneč, 533 41 a 

jejíž výsledky jsou interpretovány v kapitole 5.2.3 až 5.2.9. 

 

6.1 Aplikátor I  

Aplikátor I je charakterizován prstovým rozprašovačem, který je našroubován na 

plastové nádobce s vnitřním objemem minimálně 50 ml naplněnou 40 ml složky „AB“ 

(plastovou nádobku lze přirovnat ke klasickým komerčním rozprašovačům kapalin 

v kosmetickém nebo drogistickém odvětví). Vzhledem k malé velikosti prstového 

rozprašovače je celková velikost aplikátoru jen o málo vyšší než samotná nádobka. 

Aplikátor I je dále složen z injekční stříkačky o objemu 10 ml (se složkou „CC“) ve 

které je zasazen píst ve vytažené poloze. Tento je proti nechtěnému stlačení zajištěn kovovou 

závlačkou, kterou je před použitím třeba vytáhnout. Takto upravená stříkačka je připevněna 

na bok plastové nádobky. Na stříkačku se složkou „CC“ je napojena plastová hadička o 

průměru 3 mm a ústí do plastové nádobky v její horní části viz obr. 1. 

Mechanická odolnost aplikátoru I je vzhledem k absenci křehkých materiálů vysoká. 

Nejzranitelnějším místem je vytažený píst, který by mohl být při vhodném zapáčení vylomen 

a mohlo by tedy dojít k úniku složky „CC“. 

Použití aplikátoru I je velmi snadné a skládá se ze šesti po sobě jdoucích úkonů jež 

byly popsány v kapitole 5.3.1. Při nanášení na větší plochu (více míst), vzhledem ke 

stlačování jedním prstem přes odpor, dochází k únavě svalstva prstu a je nutné prsty střídat. 
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Prstový rozprašovač tvoří jemný nástřik činidla s minimální spotřebou činidla. Největším 

problémem se jeví viskozita činidla Hvězda, která je vyšší než např. u vody spojená s 

lepkavým charakterem činidla, jež má za následek vyřazení funkce prstového rozprašovače 

v některých případech už po pěti stlačeních rozprašovače. 

Všechny komponenty použité pro sestavení Aplikátoru I jsou z komerčně využívaných 

výrobků vhodně upravených a sestavených. Cena sestaveného aplikátoru I se pohybuje v řádu 

desítek korun. 

 

6.2 Aplikátor II 

Aplikátor II je rovněž tvořen plastovou nádobkou se 40 ml složky „AB“. Na tuto 

nádobku je našroubován pístový rozprašovač, který pumpuje činidlo pomocí pákového 

mechanismu. Rozprašovač je větší než rozprašovače prstové přesto působí ergonomicky a 

nenarušuje nijak celkový vzhled aplikátoru s ohledem na využití. 

Složka „CC“ (10 ml) je obsažena v mechanicky stlačitelné vedlejší plastové nádobce 

s úzkým vyústěním směrem dolů přilepené na boku plastové nádobky. Na hadičce vedoucí od 

vedlejší plastové nádobky a ústící do hlavní při horním okraji je zakomponováno škrtidlo 

v podobě rolovacího plastového kolečka vedeného v drážkách, které uzavírá procházející 

hadičku. 

Mechanická odolnost aplikátoru II velmi vysoká, protože všechny části aplikátoru jsou 

odolné vůči tlaku, který může při práci (např. v nebezpečné zóně) vznikat (zakleknutí, 

přisednutí…). Nemůže dojít k nežádoucímu úniku ani jedné ze složek. K odlomení 

rozprašovače od plastové nádobky dochází až po vyvinutí extrémní síly na ohyb ke které 

v praxi s ohledem na oblast používání nemůže dojít. 

Použití tohoto typu aplikátoru se skládá ze 7 po sobě následných úkonů. Tento typ 

aplikátoru je výhodný s ohledem na snadnost nanášení činidla pomocí pístového 

rozprašovače, který má lepší parametry rozptylu a na jednu kompresi dokáže aplikovat větší 

množství činidla a tedy rychleji pokrýt požadovanou plochu. 

Aplikátor II je konstruován z běžně dostupného drogistického zboží doplněného o 

součásti používané v nemocniční praxi. Náklady se pohybují v desítkách korun a to včetně 

původních náplní jednotlivých komponent, jež byly pro potřeby zkonstruování aplikátoru 

odstraněny.  
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Tab. 5 Porovnání parametrů aplikátorů (+/-) 

 APLIKÁTOR I APLIKÁTOR II 

Rychlost uvedení aplikátoru do 

pohotovostního stavu 

+ + + / - 

Doba potřebná pro homogenní nanesení 

modelové plochy 0,25 /m2/ 

+ / - + + 

Plocha homogenně nanesená činidlem jednou 

náplní aplikátoru 

+ + + / - 

Reakce aplikátoru na činidlo Hvězda + + + + 

Zachování funkčnosti při používání činidla 

Hvězda 

- - + + 

Homogenita nánosu činidla tryskou + + + + 

Tvar kuželu a jemnost rozprášeného činidla 

tryskou 

+ + + + 

Úkony vedoucí k provoznímu stavu + + + / - 

Snadnost použití trysky - - + + 

Mechanická odolnost aplikátoru + / - + + 

Spolehlivost jednotlivých částí aplikátoru + / - + + 

Rozměry aplikátoru + + + / - 

Cena aplikátoru + + + + 

Σ (-) 7 4 

(+ +) = výborné,  (+ / -) = drobné výhrady,  (- -) = nevhodné 

 

Z tab. 5 je zřejmé, že ačkoliv je aplikátor I výhodnější s ohledem na velikost, celým 

objemem činidla obsaženým v aplikátoru I je možné nanést větší plochu z důvodu drobnějšího 

rozptýlení činidla tryskou na prstovém rozprašovači a tudíž menší spotřebou a ke zprovoznění 

je za potřebí o jeden krok méně než u aplikátoru II (je tedy rychleji připraven k použití), 

nejsou tyto parametry určující oproti snadnější aplikaci pístovým rozprašovačem, 

spolehlivostí rozprašovače při používání činidla Hvězda, vyšší mechanickou odolností a 

dobou potřebnou k nanesení plochy 0,25 m2 u aplikátoru II.  

 

Je tedy vhodnější zavést jako výbavu jednotek PO případně PČR, Městské policie 

aplikátor typu II. 
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7. Způsoby využití navrženého aplikátoru v praxi – metodika 

Aplikátory pro prvotní dekontaminaci byly navrženy a testovány s  ohledem na 

absenci jakéhokoliv dekontaminačního prostředku pro jednotlivce v rámci HZS ČR případně  

PČR. Tyto aplikátory jsou použitelné jak pro dekontaminaci kůže, povrchů materiálů (je-li 

identifikováno potřísněné místo), drobných věcných předmětů a předmětů s nimiž může 

manipulovat pouze jejich majitel jako jsou osobní zbraně. 

Je třeba brát v potaz, že před samotným procesem dekontaminace je již prostor 

výskytu nebezpečné látky tedy oblast pravděpodobného ohrožení zdraví, vymezen hranicí 

nebezpečné zóny a dále je vymezen prostor pro soustředění SaP (sil a prostředků) vnější zóna 

a na jejím okraji hranice vnější zóny. Dále jsou již zřízena další jednotlivá stanoviště např.: 

[1] 

 

Před hranicí nebezpečné zóny (nebezpečná zóna) 

− třídící stanoviště, 

− prostor pro shromažďování použitého materiálu. 

Na hranici nebezpečné zóny  

− nástupní prostor pro SaP, 

− dekontaminační stanoviště osob, 

− dekontaminační stanoviště zasahujících složek IZS, 

− případné stanoviště pro dekontaminaci techniky, 

− kontrolní stanoviště (kontrola účinnosti dekontaminace), 

− předávací stanoviště (pro předávání potřebného materiálu), 

− prostor pro jímání odpadní kontaminované vody. 

Vnější zóna 

− stanoviště velitele zásahu, 

− stanoviště soustředění SaP, 

− stanoviště shromažďování dekontaminovaných osob. 

Hranice vnější zóny 

− prostor pro příjezd a odjezd SaP, 

− stanoviště pro komunikaci s veřejností. 

 

Z výše uvedeného tvoření zón je zřejmé, že při společném zásahu složek IZS je dbáno 

především na to, aby byl výskyt kohokoliv nebo jakéhokoliv předmětu, který je 
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kontaminován, pouze v nebezpečné zóně a nemělo by tedy dojít k žádnému vynesení 

kontaminace z nebezpečné do vnější zóny. 

 

 Aplikátory byly navrženy nejen s ohledem na individuální dekontaminaci tělesného 

povrchu samotného uživatele, ale i na dekontaminaci drobných či specifických předmětů. 

Každý způsob dekontaminace závisí na různorodých požadavcích dekontaminovaných 

předmětů nebo povrchů. Využití aplikátoru by se dalo rozdělit do tří směrů: 

 

− dekontaminace kůže nebo části oděvu uživatelem, 

− dekontaminace speciálních předmětů, 

− dekontaminace zbraní. 

 

7.1 Dekontaminace kůže a částí oděvu 

 Návrh na použití aplikátoru s dekontaminačním činidlem Hvězda pro prvotní 

dekontaminaci je zaměřen na co největší ochranu zdraví a to zejména zasahujících složek 

v nebezpečné zóně.   

Nejúčinnější význam při zásahu na OL má dekontaminace potřísněného místa do 

prvních tří minut po kontaminaci. Po kontaminaci by zasahující hasič (každý, kdo vstupuje do 

nebezpečné zóny) použil navržený aplikátor s činidlem Hvězda, zprovoznil ho (přibližně 10 s) 

a potřísněné místo si sám dekontaminoval. A tím maximálně eliminoval působení OL. 

V reálné situaci je téměř nemožné pro příslušníka, který pracuje v nebezpečné zóně, 

cca 100 m od hranice nebezpečná-vnější zóna, zajistit dekontaminaci adekvátním činidlem a 

v potřebné době. 

 

7.1.1 Navrhovaná opatření 

 Každý příslušník před vstupem do nebezpečné zóny by obdržel sadu pro prvotní 

dekontaminaci (navrhovaný aplikátor) a umístil by si ho do kapsy zásahového oděvu.  

V případě kontaminace je příslušník nucen opustit nebezpečnou zónu. Vzhledem ke 

vzdálenosti dekontaminačního stanoviště a k dekontaminačnímu činidlu v něm připraveném 

(stanoviště může být při působení průzkumné skupiny provizorní, tzn. použití sprchového 

proudu s vodou) by provedl prvotní dekontaminaci ještě v nebezpečné zóně. To by mělo 
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výhodu jednak v rychlosti dekontaminace tak ve využití výborných odmořovacích vlastností 

univerzálního dekontaminačního činidla Hvězda. 

Dalším návrhem je vybavení aplikátory pro individuální dekontaminaci výjezdovou 

techniku, která je určena pro likvidaci havárií obzvláště technická družstva, kde může dojít ke 

styku s NL např.: „likvidace kanystru s neznámým obsahem“. V tomto případě je reálné po 

kontaminaci neznámou látkou (s podezřením na NL) použít navrhovaný aplikátor umístěný na 

výjezdové technice. A tím výrazně předejít poškození zdraví zasahujících. 

 

7.2 Dekontaminace speciálních předmětů 

 Speciálními předměty se rozumí věci, zejména v osobním vlastnictví lidí, které je 

nutno dekontaminovat a navrátit uživateli, aby nedošlo k omezení uživatele, v následujících 

dnech, který prošel SDO. Příkladem speciálních předmětů mohou být: berle (bez nichž by se 

stane jedinec nepohyblivým a tedy vyžaduje větší asistenci zasahujících), naslouchátko, 

hrtanové mluvítko, vozík, ale i klíče od domu, klíčky od auta ...atd. 

 Systémově je dnes dekontaminace předmětů řešena jejich shromážděním a uzavřením 

do transportních obalů, popsáním těchto obalů, vlastníkovi odevzdaných předmětů je připnut 

náramek s označením shodujícím se s označením „jeho“ obalů a ty jsou následně předány 

specializované firmě, která zajistí jejich dekontaminaci a navrácení vlastníkovi. Z tohoto 

postupu mohou vyplývat omezení typu: bez berlí nebo vozíku je jedinec nepohyblivý 

(nesoběstačný), osoba se nedostane do vlastního bytu, do doby navrácení klíčů od auta ho 

nemůže používat, bez naslouchátka jsou někteří jedinci vyřazeni ze společenského dění...atd. 

Dalším zdrojem problémů může být absence soupisu odevzdaných předmětů před 

dekontaminací a kontrola při jejich navracení. Zvláště jedná-li se o cennosti nebo předměty 

s citovým nebo jiným významem pro vlastníka. 

 

7.2.1 Navrhovaná opatření 

Před vstupem kontaminovaného jedince do SDO je nucen svléknout veškerý oděv a 

sejmout všechny předměty z těla a příruční předměty. 

Musí být zřízeno stanoviště pro dekontaminaci drobných a speciálních předmětů 

(stanoviště pro dekontaminaci předmětů).  

Jedinec před vstupem do SDO, pakliže je toho schopen, provede výběr předmětů bez 

kterých se v následujících dnech „neobejde“. Tyto jsou řádně zdokumentovány (umístěny do 
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velkého příborového organizéru a vyfoceny) a následně předány na stanoviště dekontaminace 

drobných a důležitých předmětů. Ostatní předměty budou dle současného systému 

dekontaminovány odbornou firmou. 

Na stanovišti dekontaminace předmětů provede obsluha tohoto stanoviště jejich 

dekontaminaci. V případě použití navrhovaného aplikátoru lze snadno nanášet poměrně velké 

plochy viz tab. 3 s obsahem 50 ml činidla, případně pro potřeby dekontaminačního stanoviště 

předmětů navýšit objem činidla v aplikátoru. Jinou možností je také přešroubování 

rozprašovače na větší nádobku se shodným závitem. 

Vzhledem k tomu, že doporučená doba expozice činidlu Hvězda pro účinné odmoření 

je 5 minut, měl by být dekontaminovaný předmět odmořen ve stejné době jako jeho majitel. 

To znamená, že po průchodu SDO jedincem budou již jeho osobní věci odmořeny. 

 

7.2.2 Nevýhody dekontaminace předmětů 

Nevýhodou tohoto systému jsou vyšší nároky na SaP jako obsluhy a provozu 

dekontaminačního stanoviště předmětů, detailní organizace na místě zásahu.  

Po uplynutí expoziční doby naneseného činidla je nutné z předmětů činidlo 

opláchnout. Obsluha se musí před nánosem činidla rozhodnout, jestli je konkrétní předmět 

vhodný pro dekontaminaci mokrou cestou. V případě že není možné použít činidlo Hvězda, 

použije obsluha alternativní způsob dekontaminace nejlépe suchou cestou. 

 

7.3 Dekontaminace zbraní 

Problematika dekontaminace zbraní je velmi diskutovaným problémem, nebyla ale 

zatím nijak systémově vyřešena.  

Zbraně jsou přenášeny v pouzdrech a jejich kontaminace při styku jedince s OL nebo 

B-agens není samozřejmá. V tomto ohledu je největším rizikem kontaminace RL. Přesto však 

nelze jakýkoliv ze způsobů kontaminace zcela vyloučit. 

 

7.3.1 Výskyt zbraní v nebezpečné zóně 

 V nebezpečné zóně se mohou vyskytnout osobní zbraně, jež jsou vlastnictvím 

zasažených lidí, zbraně ozbrojených složek (PČR, Městská Policie) vyskytující se 
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v nebezpečné zóně náhodně nebo záměrně při plnění svých povinností. Nelze opomenout 

výskyt zbraní u příslušníků AČR. 

 

7.3.2 Navrhovaná opatření 

 V případě potřeby dekontaminace zbraní je nutno na místě zásahu zřídit stanoviště 

dekontaminace zbraní a zajistit obsluhu tohoto stanoviště nejlépe příslušníky PČR 

s náležitými ochrannými prostředky spolu s příslušníky HZS ČR. 

 U jedinců, kteří nejsou příslušníky PČR, Městské policie a AČR a bude u nich 

nalezena zbraň, musí před nástupem do SDO prokázat legální držení této zbraně. Když toto 

nebude splněno, bude zbraň příslušníky PČR zajištěna, náležitě označena a následně 

dekontaminována na stanovišti dekontaminace zbraní. Dekontaminace může být založena na 

použití navrhovaného aplikátoru stejně jako u dekontaminace předmětů.  U legálně držených 

zbraní bude tato vlastníkovi po dekontaminaci navrácena.  

Dekontaminace zbraní je specifickou činností, při které je zapotřebí zbraň uživatelsky 

rozložit na jednotlivé části, důkladně nanést navrhovaným aplikátorem dekontaminační 

činidlo, poté jednotlivé díly důkladně opláchnout a zbraň opětovně složit. Proto je zde nutná 

přítomnost příslušníků PČR.  

 Kontaminaci zbraní u příslušníků PČR, Městské Policie a AČR se bude předcházet 

odložením zbraně k jiné hlídce z výše uvedených složek. 

 Při případné kontaminaci zbraní příslušníků PČR, Městské Policie a AČR se bude 

postupovat jako při kontaminaci zbraní civilních osob s tím, že nebude muset být zjišťována 

legalita držení zbraně (příslušník odevzdá zbraň jiné hlídce před vstupem do SDO, ta ji zajistí, 

odnese na stanoviště dekontaminace zbraní a obsluha provede dekontaminaci a navrátí zbraň 

majiteli). 

  

7.3.3 Nevýhody při dekontaminaci zbraní 

 Nevýhodami tohoto systému jsou vysoce specifická činnost při rozkládání a skládání 

zbraní. Zapojení většího množství osob (příslušníků PČR) do systému přebírání zbraní, 

dekontaminace a jejich vydávání.  

 

 Před zavedením systému dekontaminace zbraní bude nutné pečlivě otestovat 

opětovnou funkčnost zbraně po odmořovacím procesu. 
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8. Závěr 

Byl vypracován přehled možných způsobů dekontaminace OL a zdůvodněn význam 

prvotního odmoření jednotlivcem, které v dnešní době nabývá na důležitosti zejména u složek 

IZS. Systém prvotní dekontaminace jednotlivcem je celosvětově řešen spíše na bázi 

fyzikálního způsobu dekontaminace sorpčními materiály. Hvězda nabízí detoxikaci v pravém 

slova-smyslu, tzn. na chemické bázi. 

V rámci diplomové práce jsem navrhl aplikátor pro osobní výbavu hasičů zasahujících 

v nebezpečné zóně k provedení dekontaminace právě s využitím dvousložkového činidla 

Hvězda. Zvláště s odvoláním na potřebu odmoření zasažených částí těla do 2 – 3 minut po 

kontaminaci OL. Tímto směrem se jedná o jeden z nejefektivnějších a zároveň nejlevnějších 

způsobů detoxikace navržený pro potřeby HZS ČR potažmo složek IZS.  

Při zavedení nového aplikátoru se odbourá problém spojený s dekontaminací 

fyzikálními způsoby. Výsledkem detoxikace chemickým způsobem je vznik netoxických 

reakčních produktů (neškodných sloučenin) a odmořované místo je po otření tampónem nebo 

omytí vodou považováno za čisté, zatímco fyzikální metody odmořování nemění toxický 

charakter OL a musí se tedy s touto skutečností uvažovat při likvidaci odpadů vzniklých 

v procesu dekontaminace. 

V práci je popsán smysl prvotní dekontaminace jednotlivcem a to s použitím 

navrženého aplikátoru. Dále je navržena možnost vybavení jednotek PO popřípadě hlídek 

PČR, Městské Policie a AČR, čímž by se dalo výrazně předcházet riziku poškození zdraví při 

kontaminaci neznámou nebezpečnou látkou. Jedna sada pro prvotní dekontaminaci obsahuje 

po smíchání 50 ml dekontaminačního činidla z čehož se dají usuzovat nízké pořizovací 

náklady viz tab. 1. 

Při společném zásahu složek IZS s nutností zřízení dekontaminačního stanoviště 

může, dojít k situaci, kdy bude nutné dekontaminovat speciální předměty, jako jsou různé 

zdravotnické pomůcky pro zdravotně tělesně postižené (berle, slepecká hůl, naslouchátko…), 

ale i klíče od domu, auta a další důležité předměty. Toto práce nastiňuje v podobě zřízení 

zvláštního dekontaminačního stanoviště předmětů. 

Specifický problém potom vzniká při potřebě dekontaminace zbraní. Tato 

problematika není ještě systematicky ošetřena. Jedním z důvodů proč tato skutečnost ještě 

nebyla řešena, je malá pravděpodobnost kontaminace střelné zbraně přes nebo kolem pouzdra, 

v němž je uložena. Nelze však tuto situaci zcela vyloučit.  
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Systém nastíněný diplomovou prací pro dekontaminaci zbraní je složitý s ohledem 

nutnost působení příslušníků PČR nejen na stanovišti pro dekontaminaci zbraní, ale i 

v prostoru odkládání oděvů zasažených jedinců vstupujících do SDO a přebírání zbraní jak od 

civilních vlastníků tak od nositelů zbraní, jež mají tuto povinnost spojenou s výkonem 

zaměstnání.   
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