
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická zařízení pro dekontaminaci osob 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Tomáš Filipec 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský 

Studijní obor: Bezpečnostní plánování 

Datum zadání diplomové práce: 15. 6. 2012 

Termín odevzdání diplomové práce: 19. 4. 2013 



2 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně‘‘. 

 

V Ostravě dne 10. 4. 2013                                                       Bc. Tomáš Filipec 

 

                                                                                                    ………………. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi věnovali pozornost, čas a trpělivost při 

řešení této problematiky. Zvláště bych pak chtěl poděkovat Doc. Dr. Ing. Michailu 

Šenovskému za vedení práce a mé manželce za trpělivost, shovívavost a psychickou 

podporu při zpracování této práce.  



5 

 

Anotace 

 

FILIPEC, T.: Technická zařízení pro dekontaminaci osob, diplomová práce, Ostrava, VŠB-

TUO, 2013, 63 s. 

 

Diplomová práce se zabývá technickými zařízeními pro dekontaminaci osob. Jsou 

vysvětleny pojmy kontaminace osob a popsány metody, způsoby a technologie 

dekontaminace osob a hromadné dekontaminace osob. Je zpracován přehled technických 

prostředků dekontaminace osob používaných v ČR. Dále je zde rozebrána problematika 

kontaminace radioaktivními, biologickými a chemickými látkami. Následuje rozbor využití 

technických prostředků dekontaminace osob v ČR a návrh jejich optimalizace. 

 

Klíčová slova: dekontaminace, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR, integrovaný 

záchranný systém. 

 

Abstract 

 

FILIPEC, T.: Technical equipment for personnel decontamination, diploma thesis, Ostrava, 

VŠB-TUO, 2013, 63 p. 

 

This thesis deals with the technical facilities for personnel decontamination. Are 

explained in terms of contamination of people and the methods, means and personnel 

decontamination technology and mass decontamination people. It is a review of technical 

means used for decontamination of people in the country. There is also dealt with the issue 

of radioactive contamination, biological and chemical agents. An analysis of the use of 

technical equipment decontamination of people in the Czech Republic and design 

optimization. 

 

Keywords: decontamination, Fire Rescue Service of the Czech Republic, Army of the 

Czech Republic, the integrated rescue system. 
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1 Seznam použitých zkratek 

 

AČR   Armáda České republiky 

ČR   Česká republika 

GŘ    Generální ředitelství    

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JE   Jaderná elektrárna 

JPO   Jednotka požární ochrany 

SDO   Stanoviště dekontaminace osob 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

ZÚ   Záchranný útvar 
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2 Úvod 

 

Neoddělitelně od rozvíjející se společnosti se rozvíjí také průmyslová výroba, tranzitní 

přeprava osob a surovin, výroba a transport energií nebo energetických surovin, 

zintenzivňuje se zemědělská výroba. Dnes se již v takové míře nepotýkáme s vojenským 

ohrožením státu, ale stále vzrůstá potřeba připravovat se na různé situace dotýkajících se 

živelních katastrof, průmyslových či jiných havárií ale bohužel také terorismu a celé řady 

dalších kriminálních jevů, které ohrožují naši společnost. Lidstvo se s negativními účinky 

působení těchto jevů střetává po celou dobu její existence a případnému vzniku 

mimořádných událostí se snaží bránit, popřípadě se snaží co nejvíce minimalizovat dopady 

těchto událostí na životy, zdraví nebo majetek. Společnost této minimalizace dosahuje 

přijímáním různých ochranných mechanismů. Jedním ze základních opatření ochrany 

obyvatelstva je dekontaminace. 

Dekontaminací rozumíme soubor postupů, organizačního zabezpečení, metod a 

prostředků k účinnému odstranění kontaminantu, neboli snížení škodlivého účinku 

kontaminantu na bezpečnou úroveň, která neohrožuje život a zdraví osob a zvířat. 

V současné době používané postupy a technologie pro individuální a hromadnou 

dekontaminaci osob patří mezi slabší článek celého dekontaminačního řetězce, zejména 

v porovnání s účinnějšími postupy a technologiemi dekontaminace vnějších povrchů, 

věcných prostředků a mobilní techniky. Problematikou dekontaminace se dříve zabývala 

především Armáda ČR. Delší doba uvedení armádních sil do pohotovosti a vliv dalších 

specifik a odlišností společně s narůstajícím počtem zásahů jednotek požární ochrany na 

nebezpečné látky vyvolala potřebu řešit tuto problematiku rovněž na úrovni základní 

složky integrovaného záchranného systému, kterou je v tomto případě Hasičský záchranný 

sbor ČR. Tento v posledních letech byl a stále je dovybavován potřebnými technologiemi, 

přičemž v současné době je jedinou institucí státu, která je schopna v relevantních časech 

zajistit dekontaminaci obyvatelstva. 

Cílem této práce je rozbor využití technických prostředků dekontaminace osob v ČR a 

návrh jejich optimalizace.  
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3 Rešerše 

 

KOTINSKÝ, P., HEJDOVÁ, J., Dekontaminace v požární ochraně. 1. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI Spektrum, 2003. 126 s. ISBN 80-86634-31-0. 

Publikace řeší problematiku dekontaminace v rámci jednotek požární ochrany. Snaží 

se o ucelený pohled na danou oblast, a proto se zabývá přehledem základních 

kontaminantů a jejich vlivu na lidský organizmus. Dále základními dekontaminačními 

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

hasičů a zasažených osob. Součástí publikace je i přehled související legislativy. [4] 

 

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, P., Nebezpečné látky II. 2. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 229 s. ISBN 978-

80-7385-000-5. 

Publikace se zabývá problematikou zásahu jednotek požární ochrany v prostředí 

s nebezpečnými látkami. Je zde pojednáno o vlastnostech nebezpečných látek, jejich 

označování a bezpečné manipulace s nimi. Jsou zde popsány systémy S vět, R vět a 

bezpečnostní značky používané jak pro přepravu, tak i na obalech nebezpečných látek. 

Dále jsou zde popsány informační a databázové systémy zabývající se informacemi o 

nebezpečných látkách. Poslední část publikace je věnována zásahu jednotek požární 

ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. [10] 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

V této knize jsou popisována opatření, která bezprostředně souvisejí s ochranou 

obyvatelstva, zvířat, kulturních hodnot a životního prostředí. Autorka s tématem ochrany 

obyvatelstva zabíhá až do roku 1935, kdy byl zřízen zákon o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům. Současné problematice se věnuje v širším pojednání. Ochranou 

obyvatelstva je v základním rozsahu například varování, evakuace, ukrytí a nouzové 

přežití, dekontaminace. V širším pojetí to je i příprava obyvatelstva na mimořádné události 

a provádění záchranných a likvidačních prací. [7] 
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Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 40/2001 Sb., kterým se 

vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o taktické postupy zásahů jednotek požární ochrany. Celé vydání je rozděleno 

do 9 kapitol. Kapitola L – Nebezpečné látky popisuje činnosti prováděné při zásazích s 

výskytem nebezpečné látky a podrobně se věnuje dekontaminačnímu prostoru, 

dekontaminaci hasičů a dekontaminaci biologických a radioaktivních látek. [1] 

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 30/2006 Sb., kterým se 

vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR. 

Řád chemické služby stanovuje plnění úkolů chemické služby Hasičského 

záchranného sboru ČR. Upravuje jednotný výkon chemické služby, stanovuje základní 

úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, údržbě a 

skladování věcných prostředků Chemické služby a vymezuje jednotné používání 

prostředků chemické služby. [2] 
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4 Dekontaminace 

 

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

účinnému odstranění nebezpečné látky (dále jen „kontaminant“). Vzhledem k tomu, že 

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

dekontaminací snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, 

která neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, a jeho likvidace. Cílem dekontaminace je 

snížení zdravotních následků a nenávratných ztrát a zkrácení doby nutné pro používání 

ochranných prostředků v místě zásahu. [1] 

 

4.1 Kontaminace 

 

Pod pojmem kontaminace chápeme znečištění a zasažení osob, zvířat, věcí, rostlin, 

prostor a prostředí škodlivými látkami. Nejčastěji se s tímto pojmem setkáme v souvislosti 

s havárií a únikem nebezpečných látek, při zdolávání požárů, při haváriích s únikem 

radioaktivních látek a při výskytu infekčních onemocnění a nákaz. Tyto formy 

kontaminace se mohou vyskytovat také za válečného stavu a při teroristických útocích. 

Kontaminaci můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Při vnitřní kontaminaci dochází 

k proniknutí kontaminantu do vnitřních vrstev, což způsobí kontaminaci organismu. Vnější 

forma se projevuje kontaminací povrchu předmětu, rostlin, lidského těla nebo zvířat. [4]  

V případě úniku nebezpečné látky dochází u nechráněných osob převážně k povrchové 

kontaminaci. K případné vnitřní kontaminaci dochází nejčastěji absorpcí plícemi nebo 

kůží. V určitých případech může kontaminace vnější přejít ve vnitřní, která představuje pro 

člověka vážné zdravotní nebezpečí. Tomuto procesu je nutno zabránit včasnou 

dekontaminací. 

 

4.2 Metody a technologie dekontaminace 

 

Podle druhu odstraňovaných látek je prováděna: 

 detoxikace (odstraňování chemických látek) 
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 dezinfekce (odstraňování biologických látek) 

 dezaktivace (odstraňování radioaktivních látek) 

 

Metody provádění dekontaminace: 

 mechanické – vysávání, smývání, stírání 

 fyzikální – odpařování, sorpce, ředění 

 chemické – reakce kontaminantů s vhodným činidlem, při níž dochází buď 

k úplnému rozložení látky nebo přeměně na podstatně méně toxické produkty, 

případně přeměně na sloučeninu nebo formu sloučeniny, jejíž odstranění je 

snadnější, případně usmrcení mikroorganismů  

 kombinace výše uvedených  

 

Dekontaminace bývá prováděna u kontaminovaných: 

 zasažených osob (bez ochranných prostředků) 

 hasičů a členů záchranných týmů (vybavených ochrannými prostředky) 

 zvířat 

 věcných prostředků a mobilní techniky 

 povrchů, budov a terénu. 

 

4.3 Způsob dekontaminace 

 

Dle provedení je dekontaminace suchá a mokrá. Suché metody jsou často spojeny s 

mechanickým odsáváním popř. otíráním za sucha. K mokrým způsobům patří používání 

roztoků, pěn, vodní páry, praní, chemické čištění, mokré otírání nebo postřik. U jednotek 

požární ochrany se převážně používá mokrý způsob dekontaminace.  

Základním detergentem pro mokré provedení (zpravidla při odstraňování 

průmyslových škodlivin) je přebytek vody, tedy intenzivní oplachování, dále Persteril na 

biologické látky. Pro povrchové odplavení radioaktivních látek se používá prostředků, 

které snižují povrchové napětí vody, obecně nějakého saponátu nebo pěnidla – smáčedla. 

Na bojové chemické látky je vhodný chlornan sodný. K výhodám mokré dekontaminace 

patří její vysoká spolehlivost a účinnost, a také snadné jímání vzniklých produktů 
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dekontaminace (pokud je nutné je zachytávat). Na druhou stranu nevýhodou je velké 

množství vzniklých odpadních vod a nutnost jejich následné likvidace, pokud to druh látky 

a situace vyžadují. K nevýhodám se řadí také nepříznivý dopad na dekontaminovanou 

techniku a životní prostředí vlivem oxidačních a chloračních vlastností některých 

dekontaminačních směsí. Mokrou metodu také nelze použít při nepříznivých klimatických 

podmínkách například za mrazu nebo silného větru. Detergenty je nutné nechat na povrchu 

působit po předem předepsanou dobu, což zpomaluje dekontaminační proces.  

Mezi výhody suché dekontaminace patří minimální množství odpadů, není potřeba mít 

v zásobě činidla a tedy se starat o jejich expiraci, používané prostředky či technika je 

objemově skladnější. Suchý dekontaminační postup lze uplatnit i za nízkých venkovních 

teplot. Mezi nevýhody suchého způsobu provádění dekontaminace patří nutnost používání 

výkonných strojů a kvalitních HEPA filtrů při vysávání, nedostatečná dekontaminační 

účinnost, což následně vyžaduje použití ještě mokrého způsobu. [4] 

 

4.4 Dekontaminační látky a směsi 

 

Dekontaminační látky jsou vybrané chemikálie, které reagují s kontaminanty za 

vzniku méně toxických nebo netoxických látek. 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 se 

připravují z dekontaminačních látek (případně dekontaminačních látek se stabilizátory) a 

jsou určeny k provádění dekontaminace. Dekontaminační látky a směsi významným 

způsobem zvyšují účinnost dekontaminace. Dekontaminační látky a směsi se volí podle 

druhu kontaminantu, formy aplikace, množství kontaminované látky a meteorologických 

podmínek. Receptury dekontaminačních roztoků jsou také uvedeny v databázi NEBEL, 

která je k dispozici na všech Operačních a informačních střediscích HZS ČR. Základní 

používané dekontaminační látky a směsi využívané při dekontaminaci osob a členů 

zasahujících složek v protichemických ochranných oblecích je uveden v Tabulka 1.  
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Tabulka 1 Dekontaminační činidla [2] 

Kontaminant 
Dekontaminační činidla  

Protichemický ochranný oděv Povrch těla 

kyseliny voda voda 

zásady voda voda 

čpavek 8% kyselina octová (ocet) voda 

chlór 
5 až 10% NaHCO3 nebo 

K2CO3 
voda 

kyanidy 10% NaHCO3 10% NaHCO3 

ropné látky 

1. detergent 

2. komerční dekontaminační 

činidla 

1. mýdlo + voda 

2. komerční 

dekontaminační činidla 

nebezpečné 

chemické 

látky 

1. voda 

2. 0,5 až 3% detergent 

3. komerční dekontaminační 

činidla 

1. mýdlo + voda 

2. komerční 

dekontaminační činidla 

radioaktivní 

látky 

1. 0,5 až 3% detergent 

2. komerční dekontaminační 

činidla (např. Neodekont) 

1. 0,5 až 3% detergent 

2. mýdlo + voda 

3. komerční 

dekontaminační činidla 

(např. Neodekont) 

bojové 

chemické 

látky 

1. roztok Ca(ClO)2 

2. roztok NaClO + 2% NaOH 

3. roztok „Savo Prim“ 

(obsahuje již NaOH) 

4. roztok Savo 

5. roztok „Chloramin B“ 

6. komerční dekontaminační 

činidla 

1. mýdlo + voda 

(pro dekontaminaci očí 

1 až 2% NaHCO3) 

2. komerční 

dekontaminační 

činidla 

B-agens 

1. 2% „Persteril 36 %“ 

2. 4% „Persteril 15 %“ 

expozice 1 minutu při aplikaci 

1. 0,2% „Persteril 36%“ 

2. 0,4% „Persteril 15%“ 

expozice 1 minutu při 
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dekontaminační sprchou nebo 

2 minuty při ruční aplikaci 

aplikaci dekontaminační 

sprchou nebo 2 minuty při 

ruční aplikaci 

(mytí pokožky a vlasů 

provádět mýdlem 

s dezinfekčním účinkem) 

 

 

Doporučená aplikační množství dekontaminačních kapalin v litrech na metr čtvereční 

povrchu jsou uvedeny v následující Tabulka 2. 

 

Tabulka 2 Doporučená aplikační množství dekontaminačních kapalin [2] 

Způsob nanášení dekontaminačních kapalin  
Množství 

[l/m
2
] 

dekontaminační roztok sprchou 0,5 

dekontaminační roztok mechanicky 1 

oplach vodou (sprcha, mlhová proudnice) 10 

oplach vodou (sprcha, mlhová proudnice) při zasažení radioaktivní látkou 50 

 

4.5 Účinnost dekontaminace 

 

Účinnost dekontaminace se stanovuje na základě výsledků měření před a po provedení 

samotné dekontaminace (vyjma biologických kontaminantů). Účinnost dekontaminace se 

stanovuje a výsledky udávají v procentech a lze ji stanovit pomocí následujícího 

matematického vztahu, kde Zp je hodnota původní kontaminace a Zu hodnota po dokončení 

procesu dekontaminace. 

 

U = (Zp−Zu) x 100/Zp           (%) 
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Naměřená hodnota kontaminantu po dokončení dekontaminace (tzv. zbytková 

kontaminace) již nejde za daných podmínek a způsobu dekontaminace dále snížit. 

Účinnost dekontaminace závisí na těchto faktorech: 

 na skupenství kontaminantu 

 na chemickém složení kontaminantu 

 na vlastnostech kontaminovaného materiálu 

 na použitém dekontaminačním činidle 

 na použitých dekontaminačních prostředcích 

 na dodržení dekontaminačního procesu. [4] 

 

4.6 Provádění dekontaminace 

 

V případě zásahu na nebezpečné látky je nutno při organizaci zásahu a prováděných 

činnostech dodržovat určitá specifika. Po příjezdu k místu zásahu s podezřením na výskyt 

nebezpečné látky provede zasahující jednotka průzkum. Průzkumem je zapotřebí zjistit, 

jaký bude rozsah události. K místu zásahu by měly jednotky přijíždět ve směru větru a 

nesmí zajíždět bezprostředně k místu havárie. Dostatečným odstupem je zpravidla 100 

metrů. Základem je vytvoření kontrolovaných zón a v nich následné přesné dodržování 

stanovených zásad a postupů. Zóny jsou stanoveny podle hrozícího nebezpečí a činností 

v nich prováděných, přičemž je dělíme na: 

 nebezpečnou zónu 

tou rozumíme prostor s nejvyšším ohrožením (a nejpravděpodobnější kontaminací) 

nasazených sil a prostředků na místě události. Její velikost musí být dostatečná k 

zamezení nepříznivých účinků na zasahující jednotky. V tomto prostoru se 

vykonávají činnosti vedoucí k omezení rizik a zneškodnění zdroje rizika. Velikost 

zóny se stanovuje především podle množství uniklé nebezpečné látky, možnosti 

dalšího jejího šíření, celkového množství nebezpečné látky, technologií objektů a 

meteorologických podmínek. Vstup je dovolen pouze ve stanovených prostředcích 

individuální ochrany (přetlakové nebo filtrační) a to na dobu určenou velitelem 

zásahu. Vstup a výstup z této zóny je možný pouze ve stanoveném místě 
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 vnější zónu 

tou je prostor obklopující nebezpečnou zónu. V zóně je zřízen nástupní a 

dekontaminační prostor a jsou zde soustředěny zasahující síly a prostředky. Je zde 

prováděna rovněž dekontaminace zasažených civilních osob 

 zónu ohrožení 

tato vymezuje prostor možného šíření nebezpečné látky zpravidla ve směru větru. 

[4] 

 

Vytýčení výše uvedených zón musí být provedeno co možná nejdříve na základě 

zjištěných informací a obecných znalostí. Jejich hranice musí být snadno identifikovatelné 

a musí být přísně dodržovány. K jejich vyznačení se používá například páska, lano, 

případně improvizovaných překážek. [4] Na hranici nebezpečné a vnější zóny se zřizuje 

dekontaminační stanoviště, které slouží jako jediné místo výstupu z nebezpečné zóny. 

Dekontaminační stanoviště se zřizuje jako místo pro dekontaminaci kontaminovaných 

osob, zasahujících příslušníků a věcných prostředků, které byly použity při zásahu nebo 

hromadnou dekontaminaci osob nebo dekontaminaci techniky. Dekontaminační stanoviště 

musí být zprovozněno před vstupem prvních zasahujících do nebezpečné zóny. 

 

 

Obrázek 1 Schéma dekontaminačního pracoviště pro hasiče a znázornění zón [2] 
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Pracoviště (viz. Obrázek 1) se skládá z následujících součástí: 

1) Místa pro odkládání použitých a kontaminovaných věcných prostředků. 

2) Záchytné vany vybavené rošty pro provádění hrubé očisty protichemického 

ochranného oděvu a nánosu dekontaminačního činidla, která je vybavena 

vhodným ručním postřikovačem, popř. nádobou na dekontaminační činidlo a 

smetáčkem. 

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

rošty. 

4) Místa pro kontrolu účinnosti dekontaminace. 

5) Prostoru pro svlékání protichemického ochranného oděvu a dýchacího přístroje 

u ochranných oděvů a nádoby na použité oděvy. 

6) Prostoru odkládání dýchacích přístrojů. 

7) Prostoru opětovného vystrojení.  

 

Dále je dekontaminační stanoviště vybaveno čerpadlem pro přečerpávání odpadní 

vody po dekontaminaci do sběrné nádrže, která je rovněž součástí tohoto stanoviště. [2] 

 

4.6.1 Činnosti v dekontaminačním prostoru 

 

 místo pro odkládání věcných prostředků 

zde se odkládají věcné prostředky, které byly používány v nebezpečné zóně. Tyto 

prostředky mohou využívat další skupiny, které provádějí činnost v nebezpečné zóně. 

Po ukončení zásahu jsou tyto věcné prostředky likvidační skupinou dekontaminovány. 

V případě měřících přístrojů je třeba zvážit, zda bude provedena dekontaminace 

otíráním na místě nebo budou přístroje uloženy do neprodyšných obalů, které budou z 

vnější strany dekontaminovány a převezeny následně na specializované pracoviště k 

dekontaminaci či likvidaci [1] 

 místo pro nános dekontaminačního činidla 

nejprve se odstraní hrubé nečistoty, např. vyčistí se podrážky bot od bláta, 

postřikovačem nebo smetákem se nanese detergent. Zvýšenou pozornost při nanášení 

detergentu je nutné věnovat: rukavicím a podrážkám bot, zorníku ochranného oděvu, 
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prostoru přetlakových ventilů oděvu, místům všech švů a záhybů na oděvu, místům 

pod pažemi a v rozkroku, zádové části pod dýchacím přístrojem u protichemických 

oděvů s dýchacím přístrojem vně, prostoru přehrnutí v lýtkové části u 

protichemických oděvů, u kterých obuv s oděvem netvoří celek [1] 

 místo oplachu detergentu 

oplachování vodou se provádí nejméně po dobu 30 sekund. Sprchovaný se pod 

sprchou otáčí tak, aby proud vody z trysek omyl celý oděv (zejména hlavovou část, 

pod pažemi, v rozkroku, podrážky bot) [1] 

 kontrolní místo měření účinnosti dekontaminace 

provádí se jen u bojových chemických látek a u radioaktivních látek na výstupu ze 

sprchy. Při kontrole se obsluha zaměří zejména na místa, z kterých se kontaminant při 

dekontaminaci odstraňuje obtížněji [1] 

 místo pro odkládání osobních ochranných prostředků 

je vhodné, aby tato část byla vybavena lavicí pro usnadnění svlékání protichemického 

oděvu. Na zem se pokládá fólie. Při svlékání pomáhá obsluha pracoviště, která se 

dotýká pouze vnitřní strany protichemického oděvu. Oděv včetně vnitřních rukavic se 

ukládá do neprodyšného pytle pro provedení případné následné oboustranné 

dekontaminace nebo úplné likvidace. Obsluha pracoviště musí být vybavena alespoň 

jednorázovým ochranným protichemickým oděvem, ochrannými gumovými 

rukavicemi a ochranou dýchacích cest (např. respirátorem). Protichemický oděv, 

rukavice i respirátor obsluhy se ukládají do neprodyšných obalů, rukavice se odkládají 

jako poslední. Pokud není dýchací přístroj kontaminován (byl chráněn ochranným 

protichemickým přetlakovým oděvem), odkládá se na čistou podložku [1] 

 místo pro opětovné vystrojení 

pokud hasiči neopouštějí dekontaminační prostor, na tomto místě se znovu vystrojí. 

Pokud místo vstupu do nebezpečné zóny není ve stejném místě jako místo výstupu, 

musí být zajištěna přeprava výstrojních součástek na místo opětovného vystrojení [1] 

 doba činnosti na dekontaminačním stanovišti 

na dekontaminaci musí mít zasahující hasič dostatek vzduchu v tlakové láhvi 

dýchacího přístroje; tato doba může činit 5 až 10 minut, pokud bude obsluha v části 

nanášení dekontaminačního činidla nebo 9 až 12 minut, pokud nanášení 

dekontaminačního činidla budou provádět hasiči vzájemně [1] 



21 

 

4.7 Dekontaminace osob 

 

Dekontaminace obyvatelstva je prováděna podobným způsobem jako dekontaminace 

příslušníků zasahujících složek IZS. Z pohledu množství osob se u obyvatelstva bude 

jednat o daleko větší počet a také organizace a spolupráce ze strany dekontaminovaných 

osob bude jiná. Dekontaminace osob je prvořadou a neodkladnou činností, která zabraňuje 

ohrožení života nebo zdraví. Zejména u toxických chemických látek je třeba 

dekontaminaci provést co nejdříve po kontaminaci, protože včasné použití méně účinného 

prostředku je menším zlem než opožděné použití dekontaminačních činidel. Je zřejmé, že 

na včasnosti a kvalitě částečné dekontaminace závisí šance na přežití postižených. Pozdě 

provedená dekontaminace již nemá vliv na snížení škodlivých následků. Po částečné 

dekontaminaci následuje ve většině případů úplná dekontaminace (hygienická očista) v 

místech speciální očisty. Pokud to okolnosti dovolí, také úplnou dekontaminaci je nutné 

provést co nejdříve. Úplná dekontaminace spočívá v důkladném omývání vodou a mýdlem 

případně speciálním detergentem. Dekontaminaci nelze provádět kdekoliv, je nutno pro ni 

vymezit prostor těsně za hranici nebezpečné zóny. V případě zásahu v prostředí s 

radioaktivní kontaminací se následně provádí dozimetrická kontrola osob s účelem zjištění, 

zda jejich zamoření není větší, než je povoleno. Pokud i po opakované očistě jsou hodnoty 

vysoké, může se jednat o tzv. vnitřní zamoření a je nutno informovat lékaře. Problémem 

mokré dekontaminace je jímání použité kapaliny. Při dekontaminaci osob vzniká velké 

množství výstupní procesní vody, které je nutno zachycovat a před vypuštěním vyčistit 

nebo ekologicky likvidovat. K zachycení a jímání výstupních procesních vod lze využít 

velké záchytné vany, flexitanky, případně jímky. Zachycenou vodu je nutno následně buď 

vyčistit a vypouštět do veřejné kanalizační sítě, popřípadě do volně přírody, nebo ji 

transportovat k čištění do čističek odpadních vod.  

Dekontaminace menšího počtu osob se provádí tak, že se před první dekontaminační 

vanou vysvlečou, v záchytné vaně pak obsluha nejčastěji složená z hasičů provádí 

dezinfekci pokožky. Dekontaminace se provádí postřikem nebo nanášením 0,2 % roztoku 

Persterilu 36% nebo 0,4 % roztoku Persterilu 15%. Pro dezinfekci lze použít též mýdlo s 

dezinfekčními účinky. Provádění dekontaminace většího počtu osob (hromadná 

dekontaminace osob) bude věnována pozornost v následujících kapitolách. 
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4.8 Hromadná dekontaminace osob 

 

Na rozdíl od dekontaminace zasahujících příslušníků složek integrovaného 

záchranného systému, úplná dekontaminace většího počtu zasažených osob zůstává 

problémem. O provedení hromadné dekontaminace osob rozhoduje velitel zásahu. 

Současnými věcnými prostředky jednotek požární ochrany lze provést úplnou 

dekontaminaci pouze u omezeného počtu osob. Armáda ČR je další složkou integrovaného 

záchranného systému, která by byla schopna provést dekontaminaci většího počtu osob. 

Problémem zůstává dlouhé uvedení těchto sil do pohotovosti (řádově několik hodin) a tím 

pádem neschopnost okamžité reakce. Vojenská dekontaminační stanoviště jsou budována 

na provádění dekontaminace v terénu při vojenských činnostech, kdy jsou 

dekontaminovanými pouze vojáci se znalostí procesu dekontaminace. Z hlediska civilního 

použití zejména ve vztahu k životnímu prostředí není také dostatečně řešeno jímání a 

likvidace odpadů dekontaminace. Důležité je také uvědomění si faktu, že doposud nemáme 

zkušenosti s hromadnou dekontaminací při mimořádné události. Některé poznatky byly 

získány při cvičeních (např. ZÓNA). Lze ale předpokládat, že případná skutečná hromadná 

dekontaminace se bude od té simulované velmi lišit. Mezi hlavní problémy hromadné 

dekontaminace osob můžeme zařadit dlouhý čas přípravy dekontaminačního pracoviště, 

nízká kapacitní propustnost dekontaminačních pracovišť a udržení klidu u 

dekontaminovaných osob.  

Pro úspěšné provedení hromadné dekontaminace osob je nutno zvolit účinné a 

v našich podmínkách proveditelné dekontaminační postupy dostupnými prostředky 

(záchrana životů a ochrana zdraví kontaminovaných) a snížit nebezpečí ohrožující 

zdravotnický personál při ošetřování kontaminovaných osob. 

Hromadná dekontaminace osob by měla být zahájena co nejdříve za účelem snížení 

možnosti dalšího nežádoucího působení kontaminantu. Předpokládejme, že ne vždy bude 

ihned dostatek speciálních dekontaminačních látek. Nejjednodušším způsobem provedení 

hromadné dekontaminace osob je použití sprchového vodního proudu a mýdla, nejlépe 

tekutého. Zvláště pokud byl kontaminant plynného skupenství, bude s velkou 

pravděpodobností zachycen uvnitř oděvů. Pokud to po přihlédnutí k dalším podmínkám 

(počasí, druh kontaminantu apod.) je možné, tak již samotné svlečení kontaminovaných 

oděvů lze považovat za částečnou dekontaminaci. 
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K provedení hromadné dekontaminace osob může být využito: 

 improvizovaných stanovišť 

jedná se zejména o žebříkové provedení (využití automobilového žebříku a 

cisternových automobilových stříkaček ke zkrápění osob) a systém nouzové 

dekontaminační chodby (dvě souběžně stojící vozidla, mezi nimiž je pomocí žebříků 

vytvořena chodba pro dekontaminaci). Tato stanoviště mohou být sestavena poměrně 

rychle, nevýhodou je nižší komfort dekontaminovaných osob a problematické 

zachytávání odpadní vody 

 mobilních specializovaných stanovišť dekontaminace osob 

umožňují provedení kryté dekontaminace osob. Zařízení je obvykle vytápěno, používá 

se teplá voda. Odpadní voda se zachytává a následně likviduje. Nevýhodou je delší čas 

aktivace (doba dovezení na místo události) 

 vhodně umístěných a vybavených veřejných zařízení 

zejména takových, která jsou ve vyhovující vzdálenosti od objektů, ze kterých nelze 

vyloučit riziko úniku nebezpečné látky a která obsahují sociální zařízení pro sprchovou 

dekontaminaci s vhodnou kapacitou. Týká se různých sportovních a rekreačních zařízení, 

jako jsou koupaliště a kryté bazény. Zde opět narážíme na problematiku zachycování 

odpadní vody, která je zde téměř nemožná, kdy odpadní voda bude vypouštěna do veřejné 

kanalizační sítě. 

 

4.8.1 Stanoviště dekontaminace osob 

 

Stanoviště dekontaminace osob je zařízení určené k účinnému provedení 

dekontaminace osob (muži, ženy, děti, ranění, nepohybliví) od všech druhů kontaminantů 

v různých skupenstvích. Hasičský záchranný sbor ČR je v současné době vybaven třemi 

typy SDO. Armáda ČR začíná být vybavována dekontaminačními zařízeními 

kompatibilními s SDO které používá HZS ČR, což umožní lepší spolupráci těchto složek 

při společném zásahu. 
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SDO 1 

Stanoviště umožňuje provedení všech dekontaminačních činností uvnitř stanů. Je 

tvořeno třemi stany pro dekontaminaci osob sestavených v linii, dekontaminačního 

pracoviště obsluhy a technologického vybavení (vodní soustava s průtokovým ohřívačem 

pro oplachování teplou vodou; soustava pro odčerpávání odpadní vody do záchytných 

nádrží; vytápěcí agregát s rozvodem teplého vzduchu; elektrocentrála s rozvody pro 

osvětlení; zdroj tlakové vody).  

Systém mobilních stanů je tvořen nosnými nafukovacími válci spojenými spojovacími 

moduly, podlahami a plášti. Všechny součásti jsou ze snadno dekontaminovatelných 

materiálů. Stany jsou v podélné ose vyztuženy rozpěrnými tyčemi. Rozměry jednoho stanu 

jsou 6 x 6 x 3,3 m, celková délka stanoviště je 18 metrů. Podélně jsou stany rozděleny 

zástěnami pro oddělenou dekontaminaci mužů a žen. Vzhledem k dostatečné propustnosti 

denního světla přes stěny je osvětlení instalováno pouze v nočních hodinách. V blízkosti 

stanů se také nachází prostor určený pro dekontaminaci obsluhy. Je tvořen dvěma 

záchytnými vanami a dekontaminační sprchou. První vana slouží k odkládání 

kontaminovaných předmětů. Druhá vana je vybavena pochozími rošty s protiskluzovou 

rohoží. Sprcha je vybavena i ruční rozstřikovací hubicí na volné hadici. Odčerpávání 

odpadní vody je prováděno ponorným čerpadlem.  

V prvním stanu se osoby svlékají a kontaminované oblečení odkládají do připravených 

neprodyšných obalů. Osobní věci jsou ukládány zvlášť do malých neprodyšných obalů 

(pro případnou dekontaminaci) a jsou označeny číslem, které je vydáno i dané osobě. Stan 

je vybaven snadno dekontaminovatelnými židlemi, pro osoby nepohyblivé a raněné také 

nosítky. Dále se zde provádí výplach očí speciálním roztokem a dutiny ústní pitnou vodou 

a výtěr ušních a nosních dutin vatovými tyčinkami. Jsou zde nádoby na odpadní vodu a 

použité předměty.  

Ve druhém stanu probíhá proces vnější dekontaminace mokrým způsobem. V obou 

částech je 6 trysek a jedna ruční rozstřikovací hubice na volné hadici pro oplach vodou. Je 

zde velká záchytná vana na odpadní vodu s pochozími rošty s protiskluzovou rohoží. 

Odčerpávání odpadní vody je prováděno ponorným čerpadlem.  

Ve třetím stanu se osoby osuší jednorázovými ručníky a obléknou do náhradního 

oblečení. Dále zde jsou nádoby na použité ručníky a sorpční podlaha na jímání úkapů 

vody. Zde se také provádí případná kontrolní detekce. SDO 1 je možno uvést do 
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pohotovosti družstvem 1+5 do 25 minut. Kapacita se odhaduje na 100 osob za hodinu v 

každé polovině SDO 1, celkem tedy 200 osob za hodinu. 

 

 

Obrázek 2 SDO 1 [5] 

 

SDO 2 

Stanoviště je tvořeno dvounápravovým přívěsem s výklopnými bočními vraty, pod 

kterými jsou uloženy stanové dílce, které se po otevření vrat rozloží a vytvoří tak pracovní 

prostory pro dekontaminaci. Zkrácení doby uvedení SDO-2 do pohotovostního stavu je 

dosaženo tím, že veškerá technologie pro činnost dekontaminace je trvale uložena a 

nevyžaduje další manipulaci. Přívěs obsahuje všechny moduly dekontaminace: svlékárnu, 

mokrý proces se sprchami, oblékárnu, dekontaminaci obsluhy a technologickou část. 

Součástí SDO-2 je rovněž jímka na odpadní vodu po dekontaminaci. V pohotovostním 

režimu jsou pouze sběrné nádrže na odpadní vodu umístěné mimo prostor přívěsu. 

Postavení do pohotovostního režimu a obsluha zařízení vyžaduje osádku v počtu 

maximálně 1 + 5 osob. [8] 

Hlavním rozdílem od SDO 1 je zkrácení doby uvedení do pohotovosti (10 minut). 

Toho je dosaženo odlišnou konstrukcí, která je tvořena dvounápravovým přívěsem 

s výklopnými bočními vraty, pod kterými je umístěn stanový dílec, který se po otevření 

vrat rozvine. V přední části je umístěn technologický prostor pro obsluhu, a v zadní části 

prostor pro dekontaminaci obsluhy. Uprostřed přívěsu je prostor pro samotný proces mokré 
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dekontaminace. Postup provádění dekontaminace a všechny související činnosti jsou 

obdobné s SDO 1. 

 

 

Obrázek 3 SDO 2 [15] 

 

SDO 3 

Koncepce SDO-3R a SDO-3KR vychází z SDO-2 s tím, že většina technických prvků 

byla převzata a je shodná nebo podobná. Rozdílná je cesta vstupu a výstupu do/ze zařízení. 

U SDO-3 je přímá a je koncipována kolmo na podélnou osu přívěsu/kontejneru, kdežto u 

SDO-2 je cesta od vstupu do výstupu ze zařízení esovitá. 

SDO-3 lze použít pro dekontaminaci mužů, žen a dětí nebo smíšenou dekontaminaci 

(muži i ženy v jednom přívěsu nebo kontejneru) s podmínkou oddělení žen a mužů do 

vlastních sekcí. I když SDO-2 je vybaveno nosítky, dekontaminace ležících raněných je 

náročná. SDO-3 je vybaveno lyžinami s nosítky speciálně pro dekontaminaci raněných 

osob tak, že vlastní dekontaminace ležícího raněného by neměla být tolik fyzicky 

namáhavá. Rozdílný je způsob ohřevu teplé vody. Možností nastavit dobu nánosu a dobu 

působení dekontaminační směsi, dobu vyčkání a dobu osprchování lze proces 

dekontaminace urychlit. Rovněž postup osob v SDO-3 mezi jednotlivými částmi 

dekontaminace řízený semafory by měl přispět k urychlení procesu. Čtyřmi koridory ve 

sprchovací části by se teoreticky měla zvýšit kapacita zařízení až čtyřikrát. [8] 

Existují dvě provedení tohoto zařízení. Typ označovaný jako SDO-3R je složen ze 4 

dvounápravových přívěsů a typ SDO-3KR složený ze 4 kontejnerů. Obě provedení SDO-3 



27 

 

jsou technologicky tvořena vstupní částí, sprchovací částí, výstupní částí, stanovištěm pro 

dekontaminaci obsluhy, technologickou částí (strojovnou), úložným prostorem, vanou na 

svod odpadní vody po dekontaminaci, vybavením a příslušenstvím. 

 

 

Obrázek 4 SDO-3R [8] 

 

4.8.2 Technické prostředky hromadné dekontaminace osob v Armádě ČR 

 

Předpokládá se, že vybrané složky AČR by zasáhly ve prospěch postiženého 

obyvatelstva v rámci plánované pomoci na vyžádání při krizových situacích velkého 

rozsahu. Ačkoliv chemické vojsko není základní složkou IZS, může sehrát významnou roli v 

ochraně obyvatel v případě rozsáhlejších ohrožení, kdy síly a prostředky základních složek IZS 

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

cvičeních všech složek IZS. Všechna zařízení Armády ČR využívají mokrého způsobu 

dekontaminace s využitím sprch. K hromadné dekontaminaci osob jsou využitelné 

především následující prostředky. 
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Malá koupací souprava MKS  

Malá koupací souprava je určena k hygienické očistě menšího počtu osob. Za hodinu 

je schopna dekontaminovat 48 osob. K ohřevu vody je možno použít tuhé i tekuté palivo. 

Voda pro činnost zařízení může být odebrána z přírodního zdroje (řeka, rybník, potok) 

anebo z vodovodu. Voda se ohřívá na 40 – 50 °C. Teplota ohřáté vody se kontroluje na 

teploměru. Činnost zařízení je možná za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci až 

do teploty - 25°C. Sprchování se provádí pomocí sprchových růžic, které jsou umístěné na 

stojanu. Na stojanu mohou být upevněny až čtyři růžice. V případě potřeby dekontaminace 

ležící osoby na nosítkách je možno jednu z růžic vyjmout ze stojanu a použít ji pro 

sprchování osoby mimo stojan. Doba potřebná pro uvedení zařízení do provozu činí 15 

min.  

 

Dezinfekční převozní přístroj PDP 1 a PDP 2 

Přístroj je určený k hygienické očistě osob, ale také k odmořování a dezinfekci prádla, 

výstroje a prostředků individuální ochrany jednotlivce a k ohřevu vody při dekontaminaci. 

Odmořování a dezinfekce je stanovena na teplotu 112 °C a tlak 49 kPa. Přístroj se převáží 

na středních terénních automobilech s minimální nosností 3,5 tuny. Zařízení lze 

provozovat do teploty – 30°C. Využívá pevných i tekutých paliv. Obsluhují jej dvě osoby. 

Přístroj je využíván u řady stanů SDO a je připojen na prostřední stan, kde jsou instalovány 

sprchy. Kapacita při provádění hygienické očisty je 96 osob za hodinu. Obsah dezinfekční 

komory je 2 150 litrů. Do komory se vejde 80 souprav oděvů, 600 souprav prádla a 100 

souprav ochranných oděvů.  

 

Koupací souprava VANA 

Je určena k hygienické očistě menšího počtu osob. Ohřev vody je zajištěn spalováním 

nafty nebo dřeva. S jejím využitím je možno dekontaminovat až 150 osob za hodinu. 

 

Souprava pro dekontaminaci osob 

Souprava je určena pro práci v polních podmínkách k dekontaminaci a hygienické 

očistě jednotek v součinnosti s automobilem ACHR - 90 M. Takto je vytvořena samostatná 

plocha 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 
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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, při hygienické očistě osob je 

to až do 150 osob/hod. 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 je obdobná jako SDO 1 zavedené u HZS. 

 

 

 

Obrázek 5  souprava pro dekontaminaci osob [16] 
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4.9 Technické prostředky dekontaminace osob 

 

Společně s rozvojem dekontaminačních technologií došlo v posledních letech také 

k významnému vývoji technických prostředků dekontaminace osob. Tyto mohou být 

rozděleny na prostředky pro dekontaminaci osob individuální a hromadnou. Prostředky 

využívané pro hromadnou dekontaminaci osob byly popsány v předchozích kapitolách. 

V oblasti individuální dekontaminace osob je na trhu a ve výbavě složek státu 

zainteresovaných v této problematice velké množství různých technických prostředků a 

zařízení, které budou představeny v následujících kapitolách. 

 

4.9.1 Dekontaminační sprchy 

 

Dekontaminační sprchy jsou jedním ze základních zařízení, sloužících k provádění 

dekontaminace nánosem dekontaminačního roztoku nebo k oplachu vodou, případně ke 

kombinaci obou činností. Jsou využívány k dekontaminaci: 

 hasičů v ochranných oděvech, 

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

 raněných nebo nepohyblivých osob. [4] 

 

Dekontaminačních sprch je vyráběna celá řada, liší se konstrukcí nosných rámů, 

druhem zástěn a použitých dekontaminačních van. Jednotky HZS při provádění 

dekontaminace u zásahu s nebezpečnými látkami používají především dekontaminační 

sprchy se zástěnou a vanou na jímání kontaminantu. Důvodem je zabránění rozstřikování 

aerosolu a úniku odpadní vody do okolí. Dekontaminační sprchy musí splňovat především 

tyto základní parametry:  

 průchozí šířka, délka 

sprcha musí umožňovat bezproblémový průchod hasiče v protichemickém 

přetlakovém ochranném oděvu, proto její šířka musí byt alespoň jeden metr. Aby 

mohlo dojít k optimálnímu nánosu nebo oplachu, je zapotřebí, aby mezi 

výstřikovou tryskou a dekontaminovaným povrchem byla vzdálenost alespoň 30 

cm. Při takové vzdálenosti je vytvořen dostatečný výstřikový kužel z trysky a 
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dochází k jeho překrýváni s dalším kuželem. Zvláštním druhem dekontaminačních 

sprch jsou sprchy pro nepohyblivé a raněné osoby na nosítkách. Tyto sprchy musí 

umožňovat průchod obsluze s nosítky, přičemž zde musí zůstat dostatečný prostor 

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

rovněž umožňovat dekontaminaci obsluhy, 

 průchozí výška 

při konstrukci sprchy je nutno počítat s výškou hasiče v přilbě a ochranném 

protichemickém přetlakovém oděvu a výškou roštů, na kterých hasič stojí, a také 

variantou, že sprcha není postavena na roštech, ale pod nimi. Pokud není přímo v 

koruně dekontaminační sprchy tryska, musí byt obvodové trysky dostatečně 

vysoko, aby vždy docházelo k překrývání výstřikových kuželů a dekontaminaci 

celé postavy včetně hlavy, 

 pochozí rošty 

jejich účelem je zamezení styku s odpadní vodou. Jejich výška by měla být 

nejméně 10 cm. Materiál roštů by měl být na svrchní straně protiskluzový a rošt 

snadno dekontaminovatelný. Rošty musí být rozmístěny po ploše, po které je 

předpokládán průchod osob, 

 záchytná vana 

musí pojmout kapalinu použitou při dekontaminaci minimálně 4 osob, aby nedošlo 

ke zvýšení hladiny nad úroveň pochozích roštů, a pro zachycení kapek při 

dekontaminaci musí mít rozměr minimálně 3 x 3 m. Pokud odpadní voda nemusí 

být následně jímána do zásobníků, měla by být pro snadnější vypouštění opatřena 

vypouštěcím otvorem, 

 čerpadlo na odvod odpadní vody 

čerpadlo musí mít dimenzován průtok na větší množství vody, než jaké během 

dekontaminace proteče dekontaminační sprchou včetně sprchy ruční 

 nádrž na odpadní vodu 

nádrže jsou konstruovány jako pevné, s pevným rámem, s nafukovacím plovoucím 

límcem a nafukovací. Mohou být uzavřené nebo otevřené. Z hlediska použití pro 

potřebu přečerpávání odpadní vody ze záchytných van po provedení dekontaminace 

jsou nejvhodnější nádrže otevřené, které mají možnost překrytí proti odpařování. 

Tyto mají široké využiti, např. pro přípravu většího množství dekontaminačního 
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roztoku, ale také jsou snadno dekontaminovatelné a lze z nich odpadní vodu snadno 

odčerpat, 

 ovládací ventily dekontaminační sprchy 

pokud jsou umístěny uvnitř dekontaminační sprchy, musí být v dosahu 

výstřikových kuželů trysek, aby při jejich používání nedocházelo k druhotné 

kontaminaci. Měly by také být snadno dosažitelné obsluhou nebo přímo 

dekontaminovanými osobami, 

 ruční sprcha a kartáč 

tyto jsou obvykle součástí každé dekontaminační sprchy. Ruční sprcha je využívána 

např. při dekontaminaci zraněné nebo nepohyblivé osoby. Kartáč je využíván např. 

pro očištění podrážek obuvi a vymyti nečistot, případně pro vymytí kontaminantu 

ze švů, záhybů a zipu oděvu, 

 dekontaminační trysky 

předpokladem je jejich rychlá rozebíratelnost pro případ jejich ucpání 

Z preventivních důvodů je vhodné vybavit dekontaminační sprchu vstupním 

filtrem. Aby nedocházelo vlivem větru k rozstřiku roztoku do okolí, bývají sprchy 

vybaveny zástěnou. Tlak v tryskách nesmí být příliš velký, aby se netvořil 

aerosolový mrak, který by způsobil druhotnou kontaminaci mimo dekontaminační 

sprchu, 

 materiál, konstrukce 

dekontaminační sprcha i záchytná vana by měla být vyrobena z materiálu, který je 

dostatečně odolný vůči mechanickému namáhání, je snadno dekontaminovatelný a 

odolný vůči působení agresivních látek. Sprcha by měla být dostatečně stabilní, bez 

nutnosti dalšího zajištění provazy. Také musí být uzpůsobena jako průchozí, aby 

nedocházelo k opětovné kontaminaci, 

 rychlost stavby 

velmi důležitý parametr při výběru dekontaminační sprchy, který je ovlivněn 

zejména způsobem stavby sprchy.  

 

Na trhu v ČR je celá řada výrobců, zabývajících se segmentem dekontaminace a 

výrobou dekontaminačních sprch. Tyto se dělí podle konstrukce na mechanicky skládané a 

nafukovací.  
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Zástupcem prvně jmenované konstrukce je například dekontaminační sprcha Deconta 

I, vyráběná společností Zahas s.r.o. Celé zařízení se skládá z dvoudílné základny spojené 

maticí a 4 ramen s 16 tryskami s celkovým sprchovacím výkonem 60 – 96 l/min, které jsou 

jedné straně ukotveny pomocí rychlospojek v základně a na druhé straně jsou zasunuty do 

horního rámu. Dekontaminační sprcha Deconta II (Obrázek 6 dekontaminační sprcha 

Deconta IIse od předchozího typu liší použitím zástěny. Sprcha je určená pro provádění 

dekontaminace zasahujícího personálu pracujícího v protichemických oblecích, případně 

jako osobní sprcha. Její součástí není ruční sprcha, což je v rozporu se současnými 

požadavky kladenými na tato zařízení. Sprchu lze opatřit dekontaminační vanou pro 

zachycování kontaminované vody. Přepravu, postavení a demontáž mohou provádět jedna 

až dvě osoby, čas postavení a uvedení do provozu je cca 5 minut. 

 

 

Obrázek 6 dekontaminační sprcha Deconta II [18] 

 

Dekontaminační sprcha DECONTA-SHOE je speciálně upravená dekontaminační 

sprcha Deconta. Sprcha DECONTA-SHOE je opatřena 2 - dílným roštem z kompozitního 
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materiálu. Ve spodní části sprchy je instalován trubkový rozvod se 2 - 4 tryskami, které 

zajistí vyčištění obuvi i ze spodní strany. 

Nafukovacích sprch je na trhu poměrně velké množství typů od různých výrobců, 

proto v následující části budou představeny ty v ČR nejpoužívanější. 

 

Nafukovací dekontaminační sprcha EDK 06, EDK 07 (Výrobce Zahas s.r.o. Lipník nad 

Bečvou) 

Je určena pro předběžné čištění, sprchování, případně převlékání osob. Sprcha je 

průchozí, což umožňuje sprchování zraněného na nosítkách. Sprchová část je vybavena 

rozvodem tlakové vody se soustavou pěti trysek a přídavnou ruční sprchou s prodlouženou 

hadicí o délce 1,5m, která umožňuje omytí i na obtížně přístupném místě. Provedení EDK 

07 je oproti EDK 06 (Obrázek 7) opatřeno venkovním bazénkem pro předběžné čištění. 

 

 

Obrázek 7 nafukovací dekontaminační sprcha EDK 06 [18] 

 

 

Nafukovací dekontaminační sprchy GTX (Výrobce Gumotex a.s. Břeclav) 

 Jsou určeny pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní 

sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií. Existují v provedení GTX-

S02 až GTX-S09, přičemž se liší ve vnitřní užitné ploše a počtu kabin (komor). Tepelný 
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rozsah použitelnosti je od -30°C do +70°C.  Sprchy mohou být nafouknuty stlačeným 

vzduchem nebo elektrickým kompresorem. 

 

 

Obrázek 8 nafukovací dekontaminační sprcha GTX-S04 [17] 

 

 

Obrázek 9 dvoukomorová nafukovací dekontaminační sprcha GTX-S09 [17] 
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Nafukovací dekontaminační sprchy DEKOS (Výrobce RLS s.r.o. Ratíškovice) 

 Sprcha Dekos 3.2 (Obrázek 10) umožňuje dekontaminaci osob ležících na 

nosítkách. Uvnitř stanu je instalováno 10 vodních trysek vytvářejících vodní mlhu 

dekontaminačního roztoku. Kromě trysek jsou zde také 2 ruční sprchy pro pečlivou očistu. 

Systém umožňuje účinnou dekontaminaci při minimální spotřebě vody. Sprcha je navržena 

jako průchozí, oba vstupy se uzavírají zipem. 

 

 

Obrázek 10 nafukovací dekontaminační sprcha Dekos 3.2 [19] 

 

Typ dekontaminační sprchy Dekos 2.2 je obdobné konstrukce, ale menšího provedení, 

přičemž umožňuje dekontaminaci pouze stojících osob. Mezi výhody tohoto typu sprchy 

můžeme zařadit, že všechny stěny jsou průhledné, což umožňuje stálý přehled o průběhu 

dekontaminace. 

 

Nafukovací dekontaminační sprchy EDK (Výrobce EGO Zlín s.r.o.) 

Provedení EDK-04 a EDK-06 se liší pouze v rozměrech, zatímco typ EDK-08 je určen 

primárně pro dekontaminaci imobilních osob na nosítkách. Systém nafukovací sprchy je 

založen na nafukovací tubusové konstrukci a podlaze, která slouží jako sběrná nádrž pro 

odpadní vodu. Jednokomorová tubusová konstrukce je osazena jedním 

nafukovacím/vyfukovacím ventilem a přetlakovým ventilem, který brání přehuštění 

tubusů. Nafukování tubusové konstrukce je možné kompresorem nebo stlačeným 

vzduchem. Čas nafouknutí u typu EDK-06 (Obrázek 11) je 1 minuta. Oplach je 
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zabezpečen pěti tryskami a 1 ruční tryskou pro těžko dostupná místa. Tento typ je hojně 

zaveden u HZS ČR. 

 

 

Obrázek 11 nafukovací dekontaminační sprcha EDK-06 [16] 

 

 Zvláštním druhem dekontaminační sprchy pro zjednodušenou dekontaminaci je 

dekontaminační kruh. Společnost Rescue Technical and Training Institute s.r.o. Liberec 

například na trh dodává výrobek DeconCircle. (Obrázek 12) 
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Obrázek 12 dekontaminační kruh DeconCircle [21] 

 

Dekontaminační kruh slouží k rychlé, účinné a bezpečné dekontaminaci, dezinfekci a 

dezaktivaci či prostému sprchování osob. První rovný díl obsahuje uzavírací ventil a 

spojku na připojení vody. Druhý a třetí díl po smontování tvoří sprchový kruh a obsahují 

dohromady 8 trysek. Některé HZS krajů jsou vybaveny mobilní dekontaminační soupravou 

BCN-DMS 0603, která je určena k provádění zjednodušené dekontaminace. Souprava je 

složena z dekontaminačního kruhu, nafukovací vany, čerpadla na dekontaminační roztok a 

dalšího příslušenství.  

 

4.9.2 Dekontaminační vany a bazény 

 

Záchytné dekontaminační vany jsou určené především pro jímání kontaminované 

vody vznikající při dekontaminaci osob a technických prostředků. Mohou být využity také 

jako doplněk k dekontaminačním sprchám, kdy mohou být instalovány na vchodu nebo 

východu ze sprchy. 



39 

 

 

Obrázek 13 vchod přes bazén [17]         Obrázek 14 východ přes bazén [17] 

 

V této souvislosti je třeba uvést, že vchod do dekontaminační sprchy je vždy označen 

zelenou a východ červenou barvou. 

Dekontaminační vany na trhu v ČR nabízí několik výrobců, mezi nejpoužívanější patří 

vana RESCUE (Obrázek 15) od výrobce Zahas s.r.o. Tato se skládá z nafukovacího rámu a 

krycí plachty s otvorem pro odčerpávání kontaminované vody. 

 

 

Obrázek 15 dekontaminační vana Rescue [18] 

 

Přepravu, postavení a demontáž provádí jedna osoba, čas nafouknutí tlakovým 

vzduchem je cca 30 – 45 sekund. Standardní rozměr vany činí 3 x 3 m. Tento byl 
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přizpůsoben požadavkům na provádění dekontaminace osob pomocí dekontaminační 

sprchy DECONTA, což je také v praxi nejčastější aplikace této vany. 

 

4.9.3 Mobilní technika 

 

Speciální mobilní technika pro dekontaminaci osob je v současné době zastoupena 

dvěma typy vozidel, konkrétně jde o automobil rozstřikovací ARS – 12M a automobil 

chemický rozstřikovací ACHR – 90. 

 

Automobil rozstřikovací ARS – 12M 

Automobil rozstřikovací (Obrázek 16), který je postaven na podvozku Praga V3S se 

řadí mezi morálně i technicky zastaralou dekontaminační techniku, která je ale stále v 

používání AČR a HZS ČR. Je určen k provádění dekontaminace techniky, věcných 

prostředků, terénu, komunikací a staveb, k přípravě směsí pro dekontaminaci, přepravě 

kapalin a k ohřevu vody. 

 

 

Obrázek 16 automobil rozstřikovací ARS - 12M [22] 

  

Automobil chemický rozstřikovací ACHR – 90 

Automobil na podvozku Tatra 815 ACHR 90 (Obrázek 17), je speciální prostředek 

určený pro provádění dekontaminace. Zabezpečuje přípravu, přepravu i krátkodobé 

skladování dekontaminačních směsí. Na podvozku je zabudovaná tříkomorová nádrž o 

celkovém objemu 6000 l. Ve vozidle je nerezové čerpadlo META, určené k čerpání vody a 
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směsí, dva vysokotlaké autonomní agregáty SANIJET C 921 D, které lze využít k výrobě 

tlakové studené a teplé vody, páry a elektrické energie.  

 

 

 

Obrázek 17 automobil chemický rozstřikovací ACHR – 90 [23] 

 

4.10  Složky státu podílející se na dekontaminaci osob 

 

Na provádění dekontaminace osob v ČR participují především jednotky požární 

ochrany a Armáda ČR. Jednotkami požární ochrany rozumíme vedle jednotek HZS ČR 

také jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotky hasičských záchranných sborů 

podniků. Početní stavy příslušníků HZS krajů i s ohledem na úsporná opatření Vlády ČR 

v posledních letech nejsou nijak velké. U zásahů s přítomností nebezpečné látky a následné 

dekontaminaci je potřeba většího počtu hasičů. Zasahují tak vedle sebe profesionální i 

dobrovolní hasiči. Jednotky SDH obcí je proto nutné řádně proškolit a seznámit s 

technickým vybavením a postupy provádění dekontaminace u jednotek HZS. 

 

4.10.1 Opěrné body HZS ČR 

 

Tyto stanoví pokyn GŘ HZS ČR č. 14/2007, kterým se mění pokyn GŘ HZS ČR a 

NMV č. 27/2006, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek 
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požární ochrany pro záchranné práce. Opěrným bodem podle tohoto pokynu se rozumí 

stanice HZS kraje, na níž je dislokována speciální technika pro provádění záchranných 

prací stanovených tímto pokynem a potřebný počet hasičů pro obsluhu této techniky.  

Opěrný bod pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva zabezpečuje dekontaminaci v 

návaznosti na vytvoření dekontaminačního pracoviště při zasažení osob a techniky 

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

Opěrné body pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva jsou dislokovány u příslušného 

HZS kraje dle tohoto pokynu následovně: 

 Praha Holešovice (hl. město Praha) 

 Praha Smíchov (hl. město Praha) 

 Příbram (Středočeský kraj) 

 České Budějovice (Jihočeský kraj) 

 Hradec Králové (Královéhradecký kraj) 

 Jihlava (kraj Vysočina) 

 Břeclav (Jihomoravský kraj) 

 Ostrava Fifejdy (Moravskoslezský kraj) 

 

Vedle HZS krajů plní významnou úlohu také Záchranný útvar HZS ČR Hlučín, který 

vznikl k 1. 1. 2009 z původního 157. záchranného praporu AČR. Tento je vybaven 

potřebnou speciální technikou.  

Radiačním a chemickým průzkumem při řešení událostí s výskytem nebezpečných 

látek se mimo jiné zabývají chemické laboratoře Kamenice (HZS Středočeského kraje), 

Třemošná (HZS Plzeňského kraje), Tišnov (HZS Jihomoravského kraje) a Frenštát pod 

Radhoštěm (HZS Moravskoslezského kraje), které mají teritoriálně rozděleno celé území 

ČR.  

 

4.10.2 Dotčené útvary Armády ČR 

 

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

příslušných havarijních plánů nebo podle požadavků odpovědných ústředních a územních 

orgánů krizového řízení. Vzhledem ke svému materiálnímu vybavení bude použití složek 
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ozbrojených sil v nebojových operacích v rámci IZS na území ČR většinou směřovat k 

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

budou souviset s použitím zbraní hromadného ničení nebo po úniku toxických 

průmyslových látek a k odstranění hrozícího nebezpečí vzniku kontaminace, její vlastní 

likvidace za použití vojenské techniky a materiálu.  

 

15. ženijní brigáda Bechyně 

Široké spektrum možností ženijního vojska, skladba techniky a existence 

samostatných záchranných rot, předurčuje 15. ženijní brigádu i pro využití ve prospěch 

obyvatel v případě živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. V takovém případě 

vyčleňuje síly a prostředky k plnění záchranných a likvidačních prací v návaznosti na 

základní složky IZS a je schopna mimo jiné vytvářet odřady pro dekontaminaci osob a 

techniky. Do podřízenosti brigády spadá 151. ženijní prapor Bechyně, 152. ženijní prapor 

Rakovník, 153. ženijní prapor Olomouc a dvě samostatné záchranné roty v Rakovníku a 

Olomouci.  

 

31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec 

Specializovaný svazek Společných sil Armády České republiky určený pro řešení 

úkolů chemického zabezpečení jednotek AČR a odstraňování následků po použití zbraní 

hromadného ničení. Brigáda je rozdělena na dva prapory a centrum výstrahy zbraní 

hromadného ničení. Základní jednotkou každého praporu je rota chemické ochrany, 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 zbraní hromadného ničení a průmyslových havárií. 

 

K provádění dekontaminace osob jsou dále předurčeny 44. lehký motorizovaný prapor 

Jindřichův Hradec a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice, které jsou vybaveny 

patřičnou mobilní technikou a soupravami pro dekontaminaci osob. 

  

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=119
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5 Kontaminace radioaktivními látkami 

 

Přesto, že s tímto druhem kontaminace se v podmínkách ČR běžně nesetkáváme, 

představuje významné riziko, protože jsou zde provozovány dvě jaderné elektrárny 

Dukovany a Temelín. Jako každá lidská činnost i využívání jaderné energie je spojeno 

s možností vzniku nehod a havárií. Rozvoj mírového využití jaderné energie tak přinesl 

první oběti havárií v mírových podmínkách. Největší rozsah a dopad měla havárie 

černobylského reaktoru na Ukrajině v roce 1986. Zmínit můžeme také havárii v jaderné 

elektrárně Fukušima v Japonsku v roce 2011. Možným zdrojem šíření radioaktivních látek 

se tak může stát havárie na jaderném zařízení, havárie v souvislosti s manipulací 

s radioaktivními látkami, ale také v souvislosti s použitím zbraní hromadného ničení.  

Kontaminací osob se rozumí přítomnost radionuklidů na povrchu organismu v případě 

tzv. zevní kontaminace nebo uvnitř organismu u tzv. vnitřní kontaminace. Kontaminace 

osob radioaktivními látkami je vedle zevního ozáření další způsobem expozice osob 

ionizujícím zářením. Kontaminované osoby musí být převedeny do čistého prostoru. Mají 

být soustředěny pokud možno na jednom místě, nejlépe v blízkosti dekontaminačních 

sprch, kde bude provedeno jejich odmoření. Zde by měli být pod trvalou kontrolou, aby se 

nestali zdrojem kontaminace dalších osob. Zamořený oděv je třeba svlékat velmi opatrně, 

aby nedošlo k dalšímu rozprášení radioaktivní látky. Všechny zamořené součásti oděvu 

musí být shromažďovány a uloženy do neprodyšných uzavíratelných obalů. Po svléknutí 

oděvu je třeba provést dozimetrickou kontrolu těla. Poté následuje dekontaminace. 

 

5.1 Zvláštnosti dekontaminace osob 

 

Radionuklidy nelze dezaktivovat ve smyslu učinit je neradioaktivními, ale pouze 

provést dekontaminaci, která spočívá v jejich odstranění. Při dekontaminaci je třeba 

postupovat opatrně, aby se radioaktivní látka ze zamořených částí těla (nejčastěji bývají 

zamořené vlasy, obličej, ruce a předloktí) nešířila na čisté části a hlavně, aby se zabránilo 

vniknutí radioaktivní látky do úst, nosu a očí. Z tohoto důvodu je nejlépe zahájit 

dekontaminaci odmořením nejvíce kontaminovaných míst. Lokální dekontaminace se 

provádí otíráním vlhkými tampóny mytím rukou v umyvadle apod. Po lokálním odmoření 
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se pokračuje v dekontaminaci ostatních částí těla nejlépe osprchováním teplou vodou. 

Nejlépe je zahájit dekontaminaci vlasů sprchováním zakloněné hlavy. Účinnost 

dekontaminace musí být průběžně kontrolována dozimetrickými přístroji. Není-li 

odmoření vlasů úspěšné, je třeba rozprašování radioaktivních látek zabránit zakrytím 

vlasů, případně jejich ostříháním. Dekontaminace těla nesmí být prováděna drastickými 

prostředky, jejichž použití by vedlo k narušení celistvosti pokožky a k jejímu poranění. 

Obvykle plně dostačuje teplá voda a běžné toaletní mýdlo, případně jemný kartáček, který 

je účinným prostředkem při odstraňování zamoření v kožních řasách, za nehty apod. Cílem 

není odstranit radioaktivní látku za každou cenu, především ne za cenu poranění pokožky.  

Dekontaminace osob v okolí JE se uskutečňuje zejména v časné fázi havárie. Po ukrytí 

v bytech nebo na pracovišti se obyvatelé důkladně umyjí běžnými mycími postupy se 

zvláštní pozorností na ty části těla, které nebyly chráněny oděvem, včetně vlasů a vousů. 

Ve společných úkrytech se dekontaminace osob organizuje a uskutečňuje v sociálních 

zařízeních budov a úkrytů. Při evakuaci se uskutečňuje dekontaminace osob také poblíž 

hranic evakuovaného prostoru ve stacionárních a mobilních zařízeních. K tomuto účelu se 

vyčleňují a zpohotovují předem určená zařízení hromadné dekontaminace osob. 

Dekontaminace osob se plánuje a připravuje v zónách havarijního plánování a při radiační 

havárii se vykonává neprodleně po varování obyvatelstva bez vyčkávání na výsledky 

monitorování skutečné radiační situace.  

Dekontaminace osob se upřesňuje, odvolává, popřípadě na dalším území zavádí podle 

výsledků monitorování. Dekontaminace jednotek nasazených k likvidaci radiační havárie a 

jejích následků v objektu jaderné elektrárny a jednotek provádějících dekontaminaci území 

v okolí elektrárny se vykonává na místech speciální očisty. 

Postupy příslušných složek a orgánů bývají v této oblasti v ČR procvičovány např. 

v rámci cvičení ZÓNA, které probíhalo naposledy ve dnech 26. až 28. 3. 2013 pro případ 

vzniku havárie v Jaderné elektrárně Dukovany. 
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6 Kontaminace biologickými látkami a toxiny 

 

Dříve použití biologických agens bylo velmi výjimečné a strach nejvíce šířily zbraně 

jaderné. V nedávné době se ale do podvědomí zapsal i terorismus. A to konkrétně po 11. 

září 2001, kdy došlo k útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Krátce po této 

události došlo také k útoku pomocí antraxových dopisů. Riziko zneužití biologických zbraní 

se stále zvyšuje z důvodu, že biologickou agens lze využít jako vysoce účinnou a zákeřnou 

zbraň, kterou by mohli zneužít právě teroristé nebo organizované skupiny či dokonce i 

individuální jedinci jako pomstu. 

Biologická agens (neboli B-agens) se v užším pojetí používá pro bakteriologické 

(biologické) bojové prostředky. B-agens je zastoupena skupinou živých mikroorganismů a 

jejich toxinových produktů, které mají negativní účinky na člověka, zvířata nebo rostliny. 

Mezi ně řadíme bakterie, rickettsie, chlamydie, viry, plísně či mikroskopické houby. Od 

ostatních nebezpečných látek se odlišují tím, že se mohou aktivně množit v zasažených 

organismech a mají relativně nízkou infekční dávku. [11] 

Biologické zbraně se vyznačují vysokou účinností, relativně snadným doručením na 

místo určení a jsou pouhým okem neviditelné. Z hlediska účinnosti se řadí mezi zbraně 

hromadného ničení a jsou považovány za nejničivější nástroj, dokonce ještě ničivější než 

jaderné zbraně. Svými schopnostmi mohou vyhubit celé lidstvo. Výhoda použití 

biologických zbraní spočívá také ve snadné výrobě. I malé skupiny lidí se skromnými 

zdroji a základním vzděláním v biologii a inženýrství mohou vyvíjet účinné biologické 

zbraně, kdy v současné době není problém nalézt návody na výrobu biologických zbraní 

dokonce i na internetu. 

Mezi způsoby proniknutí biologických látek do organismu řadíme možnost vdechnutí, 

požití, přes kůži a povrchovou kontaminací. Při vojenských nebo teroristických akcích 

mohou být šířeny aerosolovým sprejem, za užití výbušnin nebo kontaminací potravinových 

řetězců a zdrojů pitné vody. Jak vyplývá z výše uvedeného, riziko použití biologických agens 

je poměrně vysoké. I nedávná historie je plná incidentů, kdy k takovému zneužití došlo. Také 

kvůli sílícímu terorismu a stále dostupnějšímu know-how musíme hrozbu použití biologických 

zbraní brát vážně a nesmíme tuto hrozbu podceňovat. 
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6.1 Zvláštnosti dekontaminace osob 

 

Na dekontaminačním stanovišti se kontaminovaný oděv odkládá v ochranných 

rukavicích a ukládá se dle pokynů obsluhy do dvou neprodyšných, samostatně 

uzavíratelných obalů (obal do obalu). Osobní věci, doklady a ceniny se ukládají zvlášť do 

dvou neprodyšných, samostatně uzavíratelných obalů, k případné pozdější dekontaminaci.  

Dezinfekce pokožky je prováděna otíráním nebo postřikem připraveným z roztoku 

dezinfekčního prostředku „Persteril 36 %“ v 0,2 % roztoku s dobou expozice 1 min., který 

se nesmí aplikovat do očí. Při mechanickém nanášení roztoku se roztok po aplikaci na 10 

osobách mění za nový. Je zapotřebí dodržet správnou koncentraci dezinfekčního prostředku, 

protože při zvýšení koncentrace může dojít i k poleptání pokožky a potížím při dýchání. Mytí 

pokožky a vlasů je prováděna mýdlem s dezinfekčním účinkem, např. Mikano TR, s 

následným oplachem vlažnou vodou. Po osušení se osoba oblékne do náhradního oblečení.  

Při provádění dekontaminace je nutno zachytávat veškerou použitou odpadní vodu. Po 

ukončení oplachu vodou je možné provést dezinfekci této vody Persterilem 36 % a po 

uplynutí 10 minut se může vypustit do kanalizace, napojené na čistírnu odpadních vod. 
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7 Kontaminace chemickými látkami 

 

Kontaminaci chemickými látkami lze rozdělit do dvou základních oblastí, kterými 

jsou nebezpečné chemické látky a bojové chemické látky. Do první kategorie spadají látky 

toxické, zdraví škodlivé a ohrožující životní prostředí, do druhé kategorie můžeme zařadit 

látky dusivé, všeobecně jedovaté, zpuchýřující, nervově paralytické, dráždivé a 

psychoaktivní. 

Nebezpečné chemické látky jsou látky, způsobilé ohrozit život a zdraví osob nebo 

životní prostředí. Jsou to například jedy, kyseliny, zásady, různé anorganické sloučeniny a 

organické látky. 

Bojové chemické látky mohou být použity buď jako chemická zbraň, kde je příslušná 

látka dopravena na cíl ve formě letecké bomby, bojové hlavice rakety, dělostřeleckého 

granátu apod., nebo jednoduchým mechanickým způsobem. 

Mezi možné způsoby kontaminace chemickými látkami můžeme zařadit únik těchto 

látek při havárii na výrobním nebo provozním zařízení, únik při dopravní nehodě, použití 

při teroristickém útoku rozstřikováním nebo použitím chemické zbraně, použitím bojových 

chemických látek teroristy, nebo kontaminací potravin a zdrojů pitné vody. 

Kontaminace osob chemickými látkami může být vnitřní nebo vnější. Dekontaminací 

za využití technických prostředků popsaných v kapitole č. 3 jsme schopni řešit vnější 

kontaminaci. Při provádění dekontaminace je nutno mít na zřeteli, že u tohoto typu 

kontaminace se jedná o porušení integrace kůže, kdy dochází k pronikání kontaminantu do 

organismu. Proto u tohoto typu zasažení obzvláště záleží na rychlosti zahájení 

dekontaminace, která spočívá zejména v odsátí kapek látky, které ulpěly na kůži nebo 

oděvu, svlečení oděvu a následném oplachování a omytí teplou vodou. Pokud došlo 

k zasažení osob plyny nebo párami, po svlečení oděvu následuje oplachování a omytí za 

užití mýdla. Jinak jsou metody a zásady provádění dekontaminace shodné s těmi 

uvedenými v třetí kapitole této práce. 
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8 Využití technických zařízení pro dekontaminaci osob 

 

Za účelem rozboru využití technických prostředků používaných pro dekontaminaci 

osob v ČR byl proveden průzkum. Tento byl zpracován dotazníkovou metodou. Dotazník 

byl ve formě tabulky a návodem rozeslán elektronickou poštou na e-podatelny všech 

třinácti HZS krajů, HZS hl. m. Praha, ZÚ HZS ČR Hlučín a dále dvěma útvarům Armády 

ČR, konkrétně 15. ženijní brigádě Bechyně a 31. brigádě radiační, chemické a biologické 

ochrany Liberec. Dotazník byl připraven pro vyplnění požadovaných údajů, tedy výčet 

používaných technických prostředků, jejich typ, počet a dále počty jejich nasazení. Některé 

technické prostředky byly již předvyplněny.  

Z celkového počtu 17 dotazníků bylo vráceno vyplněných 9 dotazníků, konkrétně za 

HZS hl. m. Prahy, HZS Jihočeského kraje, HZS Královéhradeckého kraje, HZS 

Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS Středočeského kraje, HZS 

Zlínského kraje, Samostatnou záchrannou rotu Olomouc a Samostatnou záchrannou rotu 

Rakovník. Tyto byly zpracovány příslušníky zařazenými na věcně příslušných odděleních 

chemické služby jednotlivých HZS krajů a příslušníky AČR zařazenými v samostatných 

záchranných rotách, spadajícími pod 15. ženijní brigádu. 

 

8.1 Druh a počty užívaných technických zařízení 

 

V této části budou přehlednou formou shrnuty skutečnosti zjištěné provedeným 

průzkumem, konkrétně typy a počty jednotlivých technických prostředků. 

 

Stanoviště dekontaminace osob 

 

Tabulka 3 Stanoviště dekontaminace osob 

Útvar typ počet 

HZS hl. m. Prahy 
SDO 1 

SDO 2 Butterfly 

1 

1 

HZS Jihočeského kraje SDO-3KR 1 

HZS Královéhradeckého kraje SDO 2 Butterfly 2 
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HZS Moravskoslezského kraje SDO 2 Butterfly 1 

HZS Olomouckého kraje SDO 2 Butterfly 1 

HZS Středočeského kraje SDO 3 1 

HZS Zlínského kraje nezjištěno 2 

Samostatná záchranná rota Olomouc SDO 1 

Samostatná záchranná rota Rakovník SDO 2 

Celkem 13 

 

 

U výše uvedených sedmi HZS krajů a 15. ženijní brigády je tedy v užívání celkem 13 

stanovišť dekontaminace osob, z tohoto počtu je jeden stanový SDO 1, pět kontejnerových 

SDO 2 a dva SDO 3. HZS Zlínského kraje disponuje dvěma SDO blíže nespecifikovaného 

provedení. Obě Samostatné záchranné roty disponují celkem třemi SDO. 

Dle ústředního poplachového plánu IZS mají být stanovišti dekontaminace osob 

vybaveny všechny HZS krajů vyjma HZS Libereckého kraje. ZÚ HZS ČR Hlučín má 

disponovat třemi SDO. Tyto stanoviště jsou kromě HZS Zlínského kraje, který si jej 

pořídil z vlastních prostředků, ve vlastnictví Správy státních hmotných rezerv. Po jedné 

soupravě pro dekontaminaci osob mají být dále vybaveny následující útvary AČR: 

Samostatná záchranná rota Rakovník, Samostatná záchranná rota Olomouc, 31. brigáda 

radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, 44. lehký motorizovaný prapor 

Jindřichův Hradec a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice. Dle ústředního 

poplachového plánu IZS tedy alespoň jedním SDO má být vybaveno celkem 21 útvarů. 

 

Dekontaminační sprchy bez zástěny 

 

Jak je patrné z Tabulka 4, nejvíce zavedenou sprchou tohoto typu je Deconta I od 

výrobce Zahas s.r.o. Vzhledem k možnému rozstřikování aerosolu a úniku odpadní vody 

do okolí je používání tohoto typu sprch nevhodné a do budoucna je bude nutno postupně 

nahrazovat sprchami se zástěnou a vanou pro účinné jímání kontaminantu. 
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Tabulka 4 Dekontaminační sprchy bez zástěny 

Útvar typ počet 

HZS hl. m. Prahy 
Portaflex 

Deconta I 

6 

4 

HZS Jihočeského kraje Deconta I 2 

HZS Královéhradeckého kraje Deconta I 1 

HZS Moravskoslezského kraje --- 0 

HZS Olomouckého kraje --- 0 

HZS Středočeského kraje nezjištěno 2 

HZS Zlínského kraje nezjištěno 1 

Samostatná záchranná rota Olomouc --- 0 

Samostatná záchranná rota Rakovník --- 0 

Celkem 16 

 

 

Dekontaminační sprchy se zástěnou 

 

Tento druh sprch je v průzkumu zastoupen výrobkem Deconta II výrobce Zahas s.r.o. 

u HZS Jihočeského kraje, sprchou Rescue 543 nezjištěného výrobce a sprchou, která je 

součástí výbavy vozidla ACHR - 90. 

 

Tabulka 5 Dekontaminační sprchy se zástěnou 

Útvar typ počet 

HZS hl. m. Prahy --- 0 

HZS Jihočeského kraje Deconta II (Zahas s.r.o.) 5 

HZS Královéhradeckého kraje --- 0 

HZS Moravskoslezského kraje --- 0 

HZS Olomouckého kraje --- 0 

HZS Středočeského kraje nezjištěno 1 

HZS Zlínského kraje --- 0 

Samostatná záchranná rota Olomouc Rescue 543 1 
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Samostatná záchranná rota Rakovník ACHR - 90 4 

Celkem 11 

 

 

 

Dekontaminační sprchy se zástěnou a vanou 

 

Jde o nejvyužívanější druh sprch, který mají ve vlastnictví téměř všechny subjekty 

zapojené v průzkumu. Jde o výrobky firem Gumotex a.s., Ego Zlín a RLS Ratíškovice. 

 

Tabulka 6 Dekontaminační sprchy se zástěnou a vanou 

Útvar typ počet 

HZS hl. m. Prahy GTX-S04 (Gumotex a.s.) 1 

HZS Jihočeského kraje nezjištěno (Ego Zlín) 3 

HZS Královéhradeckého kraje 

Dekos 3.2 (RLS Ratíškovice) 

Dekos 2.3 

GTX-S04  

EDK-06 (EGO Zlín) 

1 

1 

2 

1 

HZS Moravskoslezského kraje 
GTX-S09 (dvě komory) 

GTX-S05 (tři komory) 

13 

1 

HZS Olomouckého kraje 

GTX-S04 

Dekos 3.2 

nezjištěno 

ARZ decont-shower 2x3 m 

1 

1 

2 

1 

HZS Středočeského kraje nezjištěno (Gumotex a.s.) 1 

HZS Zlínského kraje nezjištěno 4 

Samostatná záchranná rota Olomouc --- 0 

Samostatná záchranná rota Rakovník nezjištěno 1 

Celkem 34 
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Dekontaminační vany 

 

V této kategorii jsou zastoupeny výrobky společností Zahas s.r.o., Happy End CZ a.s. 

a Svitap J.H.J. s.r.o. Nejvyšší počet jich je v těch krajích, kde jsou využívány sprchy 

Deconta I a II. 

 

Tabulka 7 Dekontaminační vany 

Útvar typ počet 

HZS hl. m. Prahy Rescue (Zahas s.r.o.) 4 

HZS Jihočeského kraje Rescue 5 

HZS Královéhradeckého kraje 

Gumotex 2,5 x 2,5 m 

Dekontaminační bazének (Happy End CZ 

a.s.) 

2 

3 

HZS Moravskoslezského kraje --- 0 

HZS Olomouckého kraje 
Dekontaminační vanička (Svitap J.H.J. 

s.r.o.) 
1 

HZS Středočeského kraje --- 0 

HZS Zlínského kraje nezjištěno 2 

Samostatná záchranná rota 

Olomouc 
--- 0 

Samostatná záchranná rota 

Rakovník 
--- 0 

Celkem 17 

 

 

Jiné prostředky dekontaminace osob 

 

Speciální mobilní technika pro dekontaminaci dle provedeného průzkumu u 

žádného HZS kraje není zavedena. Samostatná záchranná rota Olomouc disponuje dvěma 

kusy automobilů ACHR–90 a čtyřmi kusy vozidel ARS-12M. Samostatná záchranná rota 

užívá čtyři automobily ACHR-90. HZS Středočeského kraje je vybaven 12 ks 

dekontaminačních pracovišť BCN-DMS 0603 od výrobce Stick. 
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Podle ústředního poplachového plánu IZS je mezi jinými prostředky vybaven ZÚ HZS 

ČR Hlučín také dvěma automobily ACHR-90. Tímto typem techniky by měly být 

vybaveny rovněž Samostatná záchranná rota Rakovník, Samostatná záchranná rota 

Olomouc, 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a 74. lehký 

motorizovaný prapor Bučovice. Automobilem ARS-12M by měl disponovat 44. lehký 

motorizovaný prapor Jindřichův Hradec. 

 

8.2 Statistický rozbor využití přidělených technických prostředků 

 

Jak již bylo zmíněno výše, součástí provedeného průzkumu bylo i zjištění počtu 

nasazení technických prostředků dekontaminace osob. Takto bylo zjištěno, že u HZS 

Moravskoslezského, HZS Středočeského kraje a HZS Zlínského kraje počet nasazení 

zmíněných prostředků není sledovaný a není proto možné jej určit. Z dotazníku 

vyplněného HZS hl. m. Prahy vyplývá, že v roce 2012 byly v rámci zásahové činnosti 

nasazeny celkem 23 krát dekontaminační sprchy bez zástěny, 2 krát dekontaminační 

sprchy se zástěnou a vanou a 8 krát dekontaminační vany. HZS Jihočeského kraje nevyužil 

přidělené technické prostředky pro dekontaminaci osob nikdy. V rámci HZS 

Královéhradeckého kraje došlo k nasazení Stanoviště dekontaminace osob ve třech 

případech. HZS Olomouckého kraje využil v 6 případech dekontaminačních sprch se 

zástěnou a v 5 případech dekontaminační sprchy se zástěnou a vanou. Podle vyjádření 15. 

ženijní brigády Bechyně k nasazování technických prostředků využívaných AČR dochází 

pouze v rámci prováděných cvičení, k jejich ostrému nasazení v novodobé historii ČR 

dosud nedošlo.  

Ve statistických ročenkách, které každoročně vydává Ministerstvo vnitra – GŘ HZS 

ČR je jednou ze sledovaných činností jednotek požární ochrany počet dekontaminací osob 

včetně hasičů. Jak je patrné z grafu viz. Obrázek 18, na dekontaminaci osob v ČR se 

podílejí vedle HZS ČR v menší míře také jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, HZS 

podniků a jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků. Dekontaminace osob byla ve 

sledovaném období v letech 2008 až 2012 jednotkami požární ochrany prováděna 

v průměru 39,4 krát za rok. Je předpoklad, že u naprosté většiny těchto zásahů byl použit 

alespoň jeden druh technického prostředku dekontaminace osob. 
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Obrázek 18 počet prováděných dekontaminaci osob včetně hasičů 
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9 Návrh optimalizace technických zařízení  

 

HZS krajů se v posledních letech postupně dovybavilo chybějícími prostředky 

dekontaminace osob různých druhů. Jak je patrno z provedeného průzkumu a statistického 

rozboru využití přidělených technických prostředků, počty přidělených dekontaminačních 

sprch pro individuální dekontaminaci osob a hasičů jsou zřejmě dostatečné. Ovšem 

s ohledem na současné požadavky kladené na tato zařízení je nutno konstatovat, že bude 

do budoucna vhodné nahrazovat dekontaminační sprchy bez zástěny dokonalejšími 

prostředky. Nejčastějším zástupcem této kategorie je sprcha Deconta I. U této nejen že je 

nemožné pro nepřítomnost zástěny účinně zabránit rozstřiku roztoku do okolí, čímž může 

být způsobena druhotná kontaminace, ale také je zde absence ruční sprchy. Jako vhodná 

náhrada se jeví například nafukovací dekontaminační sprchy se zástěnou a vanou řady 

GTX výrobce Gumotex a.s., nebo jiné s obdobnými parametry. Tyto využívá například 

HZS Moravskoslezského kraje, konkrétně ve dvou a tří komorovém provedení. Zajímavou 

alternativou je například dekontaminační nafukovací Sprcha 3 (Obrázek 19), kterou jako 

novinku nabízí výrobce Rescue Technical and Training Institute s.r.o. Liberec. Jedná se o 

sprchu větších rozměrů, umožňující dvouokruhové použití, kdy mohou být v každé komoře 

použity jiné roztoky, například dekontaminační roztok v první komoře a oplachová voda 

ve druhé komoře. Sprcha také umožňuje snadnou dekontaminaci raněných osob, kdy může 

být prováděna současná dekontaminace osoby ležící na nosítkách i dalších dvou osob, 

které provádějí vlastní dekontaminaci i dekontaminaci raněného. 
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Obrázek 19 dekontaminační nafukovací Sprcha 3 [21] 

 

Vzhledem k tomu, že zejména u toxických chemických látek je třeba dekontaminaci 

provést co nejdříve po kontaminaci, bylo by vhodné dále do výbavy HZS krajů ve větší 

míře pořizovat prostředky pro zjednodušenou dekontaminaci. Takový prostředek nabízí 

například výrobce Gumotex a.s. Břeclav. Jednoduchá dekontaminační sada je využitelná 

při provádění dekontaminace záchranáře v ochranném obleku od chemických, 

biologických a radioaktivních látek. Primárně je určena do cisternových automobilových 

stříkaček jako dekontaminační prostředek v obalu, rozměr ve sbaleném stavu je 55 × 35 × 

25 cm. Tato se skládá s následujících komponent: [18] 

 

1. přepravní taška s popisem Dekontaminační sada  

2. nafukovací dekontaminační bazén, rozměry v nafouknutém stavu 2 × 2 × 0,23 

m (šířka × délka × výška), s GEKA spojkou na výpusti  

3. 2 páry rukavic, PVC RUKAVICE STANDARD 153213  

4. 5 ks červených igelitových pytlů na použité komponenty, průhledné  

5. ochranné brýle  

6. hadice na vylévání vody z bazénu  

7. ruční sprcha s tryskou opatřená D-spojkou  

8. respirátor  

9. ruční zahradnický rozprašovač - objem 5 l  
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10. žlutá - víko Ø 14,6 cm, na dezinfekční roztok 

2 barevně odlišné nádoby s víkem a popisem:  

11. červená - víko Ø 4,5 cm, na kontaminovaný roztok  

12. dekontaminační činidla (Persteril, Savo Prim)  

13. plastová odměrka na přípravu dekontaminačního roztoku  

14. jednorázový ochranný oblek Tyvek, vel. XL  

15. jednorázový protichemický oblek Tychem F, vel.XL  

 

 

 

Obrázek 20 Jednoduchá dekontaminační sada [18] 

 

 

Při cvičeních se zaměřením na hromadnou dekontaminaci osob s využitím figurantů se 

ukázalo, že dochází k značné panice mezi kontaminovanými osobami. Nezranění 

kontaminovaní mohou procházet SDO sami, zraněné musí přenášet na nosítkách obsluha 

dekontaminačního stanoviště. Z tohoto důvodu je třeba na místě provádění dekontaminace 

postavit zvlášť SDO pro nezraněné chodící osoby a druhé stanoviště pro osoby zraněné. 

Aby toto mohlo být v přijatelném čase na území ČR splněno, navrhuji pokračovat 

v nákupu SDO tak, aby byl každý HZS kraje vybaven alespoň dvěma stanovišti. Tento 
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návrh lze opřít také o skutečnost, že při provedených cvičeních nebyla potvrzena 

plánovaná kapacita těchto zařízení, kdy namísto 150-200 osob za hodinu se jako reálný 

ukázal počet zhruba poloviční. Vše se ale samozřejmě odvíjí od dostatku finančních 

prostředků. Je vhodné konstatovat, že dnešní doba rozpočtových škrtů ve státní sféře, 

bezpečnostní sbory nevyjímaje, dalšímu pořizování a obměně zmíněných prostředků příliš 

nenahrává.  

Stanoviště dekontaminace osob se dělí na nečistou a čistou část. Hranice mezi nimi se 

nachází ve středu sprchovací části. Toto je ovšem pouze teoretické dělení, protože 

provedenými experimenty bylo zjištěno, že v praxi dochází k druhotné kontaminaci při 

pohybu osob i do dalších částí stanoviště, což je způsobeno zejména svlékáním, 

odkládáním a následným skladováním kontaminovaného oblečení a věcí ve svlékací části. 

Z tohoto důvodu by bylo účelné umístit před samotné SDO ve vhodné vzdálenosti stan 

určený k manipulaci s uvedeným materiálem, přičemž osoby by do první sekce SDO 

vstupovaly oděny pouze ve spodním prádle, případně v náhradním nekontaminovaném 

oblečení, v závislosti na možnostech zasahující jednotky a zejména klimatických 

podmínkách. Ve vstupní části by docházelo nadále pouze k dekontaminaci očí, dutiny 

ústní, uší a nosu. 
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10 Závěr 

 

Přestože v novodobé historii ČR nedošlo k takové mimořádné události, vyžadující 

provedení dekontaminace velkého počtu osob, nelze vyloučit, že k tomu dojde. Proto je 

důležité, aby byly složky státu, především HZS ČR a Armáda ČR dokonale na tyto události 

připraveny. To obnáší mimo jiné také jejich vybavení vhodnými technickými prostředky 

pro dekontaminaci osob. 

Cílem práce byl rozbor používaných technických zařízení pro dekontaminaci osob a 

návrh jejich optimalizace. Ke splnění tohoto cíle byly v jednotlivých kapitolách práce 

popsány zásady a postupy dekontaminace osob, hromadné dekontaminace osob a 

představeny nejčastěji používané technické prostředky. Také byla nastíněna problematika 

kontaminace radioaktivními, biologickými a chemickými látkami. Byl proveden rozbor 

využití technických prostředků u jednotlivých složek státu zabývajícími se dekontaminací 

osob, a to porovnáním počtů technických prostředků různých druhů a typů s četnosti jejich 

nasazení při zásahové činnosti. Tímto porovnáním se ukázalo, že počty technických 

zařízení pro individuální dekontaminaci osob ve výbavě příslušných složek státu jsou 

dostatečné. Byla navržena obměna dekontaminačních sprch bez zástěny za vhodnější 

sprchy se zástěnou a vanou pro jímání kontaminantu a zavedení dalších vhodných 

technických prostředků.  Dále byly navrženy změny ve využití Stanovišť dekontaminace 

osob, spočívající v navýšení jejich počtu a dále úpravě postupu při zacházení 

s kontaminovaným oblečením a předměty. 

Takto ucelený rozbor technických prostředků pro dekontaminaci osob může být využit 

jako pomůcka pro příslušné orgány mající ve své působnosti danou problematiku. Práce 

může být použita také jako učební pomůcka pro příslušníky, zasahující u událostí 

spojených s kontaminací osob chemickými, biologickými či radioaktivními látkami. 
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Příloha č. 1 – dotazník 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Tomáš Filipec a studuji 2. ročník kombinovaného navazujícího magisterského 

studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, obor Bezpečnostní 

plánování. Prosím o vyplnění dotazníku, který přikládám v příloze. Data budou využita 

pouze pro zpracování mé diplomové práce na téma: „Technická zařízení pro 

dekontaminaci osob“. Dotazník je připraven pro vyplnění požadovaných údajů, tedy výčet 

používaných technických prostředků, jejich typ, počet a dále počty jejich nasazení. Některé 

technické prostředky jsou již předvyplněny. Pokud používáte jiné nebo jich pro 

dekontaminaci osob využíváte více, prosím doplňte je do tabulky. Předem děkuji za 

vyplnění dotazníku a vaši odpověď.       

Bc. Tomáš Filipec 

 

 

Organizační složka: 

Technický prostředek Typ Počet Počet 

nasazení 

Poznámka 

Stanoviště dekontaminace osob     

Dekontaminační sprcha bez zástěny     

Dekontaminační sprcha se zástěnou     

Dekontaminační sprcha se zástěnou a 

vanou 
    

Dekontaminační vana     

Speciální mobilní technika pro 

dekontaminaci osob 
    

Jiné:     

 


