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Anotace 

MARKOVÁ, Veronika. Provedení dekontaminace v případě vzniku mimořádné události 

na JE Dukovany. [Diplomová práce]. Ostrava:VŠB-TUO, 2015. 50 s. 

Diplomová práce se zabývá prozkoumáním dosavadních míst určených pro dekontaminaci 

na okraji ZHP JE Dukovany. Jsou zde popsány základní pojmy spojené s dekontaminací, 

okrajově uvedena radiační problematika a dekontaminace v ZHP JE Dukovany. Celkem 

bylo vytipováno 13 míst, na kterých se bude dekontaminace provádět. Tato místa byla 

zhodnocena vzhledem k vymyšlenému ideálnímu místu. Místa se zhodnotila, a pokud to 

bylo možné, tak i navržena opatření k jejich praktickému vylepšení. Součástí práce je také 

návrh značek k označení dekontaminačních míst v terénu a návrh na jednotnou 

dokumentaci. 

Klíčová slova:  
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Annotation 

MARKOVÁ, Veronika. Decontamination Execution in the Case of Occurrence of an 

Extraordinary Event at the Dukovany nuclear power plant.[The thesis].Ostrava:VŠB-TUO, 

2015, 50 p. 

This thesis is concerned with examining existing places for decontaminationat the edge of 

emergency planning zone nuclear power plant Dukovany. Describesthe basic koncept 

sassociated with decontamination, marginally mentioned problems and radiation 

decontamination emergency planning zone nuclear power plant Dukovany. All of 13 

places were identified on which there will perform decontamination. These places were 

assessed with regard to the fabricatedi deal place. Places to assess and, if possible, and 

propřed measures for thein practical improvements. The work also includes a proposal to 

label brands decontamination places in the field and a proposal for uniform documentation 

. 

Keyworlds: 

Power plant Dukovany, decontamination, places for decontamination, implementation of 

decontamination.   
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Úvod 

Nebezpečné látky jsou ve světě využívány čím dál častěji. Riziko užívání zbraní hromadného 

ničení, průmyslové havárie a únik nebezpečných látek jsou s nimi spojené. Bohužel patří i 

k doprovodnému ohrožení při některých mimořádných událostech, u kterých později dochází 

ke kontaminaci. Kontaminace může být chemická či radiační a je možno ji rozdělit na 

kontaminaci životního prostředí, osob, zvířat a věcí. Ke správnému a řádnému zvládání 

mimořádné události, při níž ke kontaminaci došlo, patří také provedení řádné dekontaminace. 

Aby její provedení bylo účinné, je důležité její naplánování. Jedná se hlavně o místa 

k dekontaminaci určená a nezbytné síly a prostředky nutné k provedení dekontaminace. 

Úkolem dekontaminace je odstranit z kontaminovaných povrchů otravné, škodlivé či 

radioaktivní látky a zamezit tak jejich šíření. 

Zaměření diplomové práce je na okolí Jaderné elektrárny Dukovany, a proto tedy kontaminací 

radioaktivními látkami. Záření je neviditelné, bez zápachu, bez chuti a tak je více zákeřné než 

například oheň, který snadno poznáme. Stejně jako následky po popálení ohněm jsou člověku 

jasně viditelné, bohužel následky po kontaminaci radioaktivní látkou nevidíme a pokud se na 

ně člověk nezaměří, mohou se rozpoznat, až když bude pozdě. To jsou hlavní důvody, proč je 

důležité věnovat dekontaminaci radioaktivní látkou a její detekci velkou pozornost. 

Cílem práce je prozkoumat současný stav míst určených pro dekontaminaci. Porovnat, zda 

splňují potřebné parametry a v případě nesouladu navrhnout opatření či alespoň na tyto 

nedostatky upozornit. 
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1 Rešerše literatury 

V rámci řešeného problému byla provedena rešerše literatury, která s ním úzce souvisí. 

Publikací, které se zabývají řešenou problematikou, je nepřeberné množství. Zde jsou vybrané 

některé stěžejní pro diplomovou práci, další možné zdroje jsou zachyceny v seznamu použité 

literatury. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml., FOLWARCZNY, L. Ochrana 

obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 

Publikace obsahuje základní pojmy, objasnění ochrany obyvatelstva, detailnější popis úkolů 

ochrany obyvatelstva, ale také poukazuje na její historii. Publikace je již 2. a tedy i 

detailnějším a aktuálnějším vydáním skripta o ochraně obyvatelstva. 

 

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

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

V knize je popsán úkol dekontaminace z pohledu jednotek požární ochrany. Je zde popsána 

celá oblast řešené problematiky a proto se zde autoři zaměřili i na přehled nebezpečných látek 

způsobující kontaminace a jejich vliv na lidský organismus. Dále se také kniha zabývá 

technologií, která je k dekontaminaci potřebná, jejími metodami a činidly či prostředky k ní 

určenými. 

 

MARKOVÁ, Veronika. Způsoby evakuace ze zóny havarijního plánování Jaderné 

elektrárny Dukovany. Ostrava 2013. 48s., Bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola báňská – 

technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Bakalářská práce zabývající se způsoby evakuace z havarijní zóny Je Dukovany a 

připravenosti občanů na její provedení. Je zde popsáno naplánování evakuace složkami 

integrovaného záchranného systému podle havarijních plánů. A také princip fungování 

jaderné elektrárny, lokalizace havarijní zóny a způsoby jakými by evakuace byla v případě 

potřeby uskutečněna. 

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 
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Zákon popisuje možné metody využívání jaderné energie a ionizujícího záření, způsoby 

ochrany osob a životního prostředí před nepříznivými účinky jaderné energie a ionizujícího 

záření, odpovědnosti v případě vzniku škod, bezpečnostní podmínky při nakládání 

s radioaktivními odpady, práva a povinnosti provozovatelů jaderné energie a ionizujícího 

záření a státních orgánů v České Republice (dále jen „ČR“). 

 

Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany 

(aktualizace 2012). 

Dokument obsahující postupy, činnosti a soupisy všech složek integrovaného záchranného 

systému, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, včetně jejich práv 

a povinností, při vzniku mimořádné události. Dokument je určen výhradně pro orgány 

krizového štábu (dále jen „KŠ“)kraje. 
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Seznam použitých zkratek 

AČR   Armáda České republiky 

ČR   Česká Republika 

DM   Dekontaminační místo 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

PIO   Prostředky individuální ochrany 

JE   Jaderná elektrárna 

KŠ   Krizový štáb 

MU   Mimořádná událost 

NGŠ   Náčelník generálního štábu 

OPIS   Operační a informační středisko 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

SDO   Stanoviště pro dekontaminaci osob 

SDT   Stanoviště pro dekontaminaci techniky 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ZHP   Zóna havarijního plánování 
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2 Teoretické vymezení řešení problematiky 

Pro pochopení problematiky jsou dále uvedeny některé pojmy a rozdělení, které souvisí 

s dekontaminací. 

2.1 Kontaminace 

Kontaminace je znečištění prostředí škodlivými látkami.[16] 

2.1.1 Formy kontaminace 

Vnější kontaminace je znečištění povrchu, může se jednat o tělo nebo předmět. Tato 

kontaminace je schopna za určitých podmínek přejítna kontaminaci vnitřní.[9] 

Vnitřní kontaminace je znečištění u kterého dochází k proniknutí kontaminantu do vnitřní 

vrstev materiálu, případně lidského těla. Do neporézních materiálů kontaminanty téměř 

neproniknou (sklo, kovy, apod.) a kontaminují pouze povrch. Do materiálů porézních 

(pokožka, dřevo, tkaniny, apod.) pronikají během krátké doby, do ochranných nátěrů a pryže 

pronikají pomaleji.[9] 

2.2 Dekontaminace 

Dekontaminace radioaktivních látek je soubor metod, postupů a prostředků ke snížení rizika 

ozáření osob, omezení šíření radioaktivních látek přenosem, zejména přímým kontaktem 

kontaminovaných a nekontaminovaných ploch, ale i zabránění druhotné vnitřní 

kontaminace.[1] 

2.2.1 Charakteristika dekontaminace 

Dekontaminace představuje významné opatření aktivní ochrany proti následkům úniků 

nebezpečných látek při provozních haváriích nebo následkům použití zbraní hromadného 

ničení. Jejím konečným cílem je snížení zdravotnických a nenávratných ztrát, zkrácení doby 

nezbytného používání POI, které ztěžují veškerou činnost v kontaminovaných prostorech a 

vytváření podmínek pro obnovu normálního života v kontaminovaných oblastech, pro 

zabezpečení záchranných a neodkladných prací a asanaci území. Při záchranných a 

neodkladných pracích mají životy zachraňující výkony vždy přednost před dekontaminací.[9] 

Členění dekontaminace je zobrazeno vTabulka 1 Členění dekontaminace[9][17]. 

Tabulka 1 Členění dekontaminace[9][17] 
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Členění dekontaminace 

Podle druhu kontaminantu Podle druhu 

kontaminovaného povrchu 

Podle rozsahu a 

důkladnosti 

Podle způsobu 

- Chemické – 

detoxikace 

- Radioaktivní – 

dezaktivace 

- Biologické – 

dezinfekce 

- Osob 

- Zvířat 

- Techniky a vozidel 

- Oděvů a 

ochranných 

prostředků 

- Částečná 

- Úplná 

- Suchý 

- mokrý 

 

2.2.2 Způsob provádění dekontaminace 

Způsoby provádění dekontaminace mohou být 

- odstranění povrchové vrstvy zeminy případně sněhu, 

- smetání nebo omývání povrchu, 

- přeorání povrchu, 

- omývání roztoky, 

- otírání vlhkým hadrem, 

- vysáváním prachu.[17] 

80% dekontaminace osob se provede odstraněním oblečení, 95% odstraněním oblečení a 

osprchováním. 

Zcela převažujícím způsobem při provádění dekontaminace jednotek požární ochrany je 

mokré provedení a to postřikem.[8] 
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2.3 Zóna havarijního plánování JE Dukovany 

Diplomová práce se zaměřuje na dekontaminaci při vzniku mimořádné události na Jaderné 

elektrárně Dukovany (dále jen „JE Dukovany), kde hrozí kontaminaci radioaktivní látkou. 

Proto jsou následující kapitoly zaměřeny na zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny 

Dukovany (dále jen „ZHP JE Dukovany“) a radioaktivní látky či dekontaminaci 

radioaktivních látek tzv. dezaktivaci. 

JE Dukovany se nachází trojúhelníku ohraničenému obcemi Rouchovany, Dukovany a 

Slavětice v kraji Vysočina. Pozice je situována asi 30km od města Třebíče. V ZHP JE 

Dukovany se nachází cca 96 665 obyvatel[11] a nutná evakuace se počítá pro max. pět výsečí 

stanovené ZHP JE Dukovany (vyobrazení výsečí viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Odhadem by to tedy mohlo znamenat cca 7500 obyvatel k dekontaminaci na jednu výseč. 

Poloha JE Dukovany je vyobrazena na Obrázek 1Umístění JE Dukovany upraveno autorem. 

 

Obrázek 1Umístění JE Dukovany upraveno autorem[10] 

 

Podrobnější popis zóny ZHP JE Dukovany je v bakalářské práci[11], která se zabývá 

evakuací ze ZHP JE Dukovany. 
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2.3.1 Možné zdroje úniku 

Radioaktivní látky jsou izotopy prvků nebo některých jejich sloučenin a směsi, které 

obsahují radionuklidy a samovolně se přeměňují. Tato přeměna je doprovázena uvolňováním 

velkého množství energie ve formě záření.[21] 

K rozptýlení radioaktivních látek a po té také kontaminaci může dojít především na pracovišti 

s radioaktivními látkami. Hlavním způsobem kontaminace bývá inhalace látek nebo i skrz 

poranění. Proto jsou pracovníci u jaderného zařízení vždy povinni provádět radiační kontroly 

na případnou kontaminaci[7]. 

Dále je možný únik radioaktivních látek do okolí z jaderného zařízení a následná kontaminace 

osob, zvířat a objektů. Tato kontaminace se považuje za nebezpečnější. Oproti preventivnímu 

měření případné kontaminace na pracovišti, obyvatelstvo neprovádí kontroly na znečištění 

radioaktivní látkou. 

K posuzování významu kontaminace se užívá ukazatelů odvozených od veličiny aktivita, 

která určuje počet radioaktivních přeměn za jednotku času a jejíž jednotkou je bequerel (Bq). 

Aktivitu v jednotkách (Bq) nelze převést jednoduchým převodním faktorem na dávku (Gy), 

která je vodítkem k posouzení možného účinku záření.[7] 

K radioaktivnímu zamoření a ozáření by mohlo dojít v případě, kdy se radioaktivní látky 

uvolňují do životního prostředí v důsledku nehody, události v přírodě, nebo teroristického 

činu. V rámci této diplomové práce se zaměřilo na možnosti radiační havárie či nehody jako 

mimořádné události na JE Dukovany. 

Likvidace takovéto mimořádné události požaduje rychlé operativní rozhodování, které vede 

k realizaci potřebných opatření na ochranu životů, zdraví a majetku postižených osob a 

zasahujících pracovníků 

Základní rozdělení mimořádných situací je rozdělení na radiační nehody a radiační havárie. 

Radiační nehoda je událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek 

nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob.[21] 

Radiační havárie je radiační nehoda, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu 

obyvatelstva a životního prostředí.[21] 
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2.4 Biologické účinky ionizujícího záření 

Účinky záření na buňku lze rozdělit do dvou skupin:  

a) smrt buňky – buňka ztrácí schopnost dalšího dělení 

b) změna cytogenetické informace při zachování dalšího buněčného dělení – záření vyvolává 

mutaci. [19] 

Vliv na člověka je úměrný dávce či dávkovém příkonu záření, energii, druhu záření a délce 

expozice. Nejvíce náchylné k ionizujícímu záření z pohledu zničení jsou lymfoidní orgány, 

aktivní kostní dřeň, pohlavní orgány a střevo a z hlediska cytogenetického efektu pak kostní 

dřeň, žaludek a plíce.[19] 

2.4.1 Detekce kontaminace radioaktivním materiálem 

I když je radioaktivní záření okem nespatřitelné, je možné jej zjistit za pomoci přístrojů 

určených k detekci ionizujícího záření. 

 

Podle účelu měření lze přístroje rozdělit na:  

• Radiometry – využívá se ke stanovení úrovně radioaktivity v daném prostoru  

• Spektrometry - měří energii ionizujícího záření  

•Průmyslová radiometrická zařízení - jsou určena k nejrůznějšímu využití 

radionuklidů v průmyslu, obsahují vhodný zdroj záření a měřicí aparaturu.[19] 

 

Kontinuální detektory podávají průběžnou informaci o okamžité hodnotě měřené veličiny 

radiačního pole. Po ukončení ozařování detektoru klesne výstupní signál na nulu.[19] 

 

Integrální detektory ukazují hodnotu, která se zvětšuje s dobou, po kterou je detektor 

ozařován. Po ukončení ozařování zůstává informace o ozáření v detektoru trvale uchována. 

Integrální detektory se uplatňují hlavně v osobní dozimetrii, v lékařství a radiační chemii.[19] 

 

2.4.2 Způsob provedení dekontaminace v ZHP 

Dekontaminace po kontaminování radionuklidy neznamená ukončení jejich radioaktivity, ale 

spočívá pouze 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, 
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nosu a očí. Cílem není odstranit radioaktivní látku za každou cenu, především ne za cenu 

poranění pokožky.[3] 

Na provedení dekontaminace se podílejí síly a prostředky Hasičský záchranný sbor České 

republiky (dále jen „HZS ČR“) a síly a prostředky Armády České republiky (dále jen „ 

AČR“), které rozvinují pracoviště v plánovaných a předem vybraných prostorech na hlavních 

evakuačních trasách. Spolupráce je předem stanovena dohodou o plánované pomoci na 

vyžádání. 

 

- Provádí se na základě výsledků monitorování radiační situace a rozhodnutí KŠ příslušného 

kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), 

- upřesňuje se, odvolává, případně rozšiřuje na další území podle výsledků monitorování 

radiační situace na základě podkladů pro rozhodování, poskytnutých KŠ orgány Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost (dále jen „ SÚJB“) na základě rozhodnutí KŠ příslušného kraje 

(ORP).[20] 

Při provádění dekontaminace KŠ kraje (ORP) ve spolupráci s HZS kraje: 

- zajistí v případě nutnosti náhradní oblečení pro obyvatelstvo po provedené dekontaminaci, 

- stanoví na základě doporučení KŠ SÚJB prostory pro uložení kontaminované vody 

z dekontaminačních míst, 

- dodá izolační fólie k zabránění průsaku kontaminované vody ze sběrných jímek do půdy, 

- zabezpečí dodávku vody pro provedení dekontaminace v případě nedostatečných kapacit 

vodních zdrojů v dekontaminačních místech, 

- organizačně zajistí pohyb osob a techniky před vstupem do prostoru dekontaminačního 

stanoviště a po provedené dekontaminaci.[20] 

 

Při kontaminaci osob radioaktivními látkami se organizuje úplná hygienická očista jen tehdy, 

zůstává-li po částečné očistě kontaminace pokožky, prádla a oděvu nad přípustnou normu.[13] 

 

Dezaktivační směsi  

Pro dezaktivaci radioaktivním materiálem se používají látky, které mají dobré smáčecí, 

dispergační a stabilizační účinky (např. mýdla, alkylsulfáty apod.). Patří k nim zejména 

povrchově aktivní látky a koplexotvorné látky. Při teplotách pod 0
o
C je nutno používané 

dezaktivační vodné směsi ohřívat.[17] 



11 

 

Dezaktivační směsi obsahují 0,5 % smáčivé látky nebo saponátu. Připravují se rozpuštěním 

0,5 kg látky v cca 9,5 l vody a nalitím vzniklé kaše nebo roztoku do 90 l vody.[1] 

 

Provedení dekontaminace 

Dekontaminace se provádí pro osoby, dopravní prostředky a techniku a území. 

a) Dekontaminace osob – provádí se při výstupu z kontaminovaného prostoru na 

předurčeném dekontaminačním místě. Při dekontaminaci osob se provádí odstraňování 

kontaminace z odkrytých částí těla otíráním, vypláchnutím úst, nosu a očí. Odloží se vnější 

část oděvu do označených uzavíratelných nádob a provede se dozimetrická kontrola osob na 

povrchovou kontaminaci. Pokud je překročena hodnota 3 Bq/cm
2
, provede se odložení 

veškerého ošacení do uzavíratelných nádob a následuje osprchování, omytí mýdlem a osušení 

na dekontaminačním pracovišti. Je-li výsledná hodnota povrchové kontaminace po následné 

dozimetrické kontrole nižší než 3 Bq/cm
2
, zasažená osoba se obleče do náhradního oblečení a 

postupuje na lékařskou prohlídku.[20] 

Postup opatření při určitých naměřených hodnotách je uveden v Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. 

Odpadní voda po dekontaminaci se musí jímat do uzavřených nádrží. Po ukončení 

dekontaminace musí být zajištěna její likvidace.[1] 

  



12 

 

Pokyny pro mokrou dekontaminaci osob: 

Metoda: 

Umytí celého povrchu těla a vlasů sprchováním teplou vodou s použitím mýdla. 

Postup: 

 Umytí pokožky rukou a těla mýdlem po dobu 2-3 minut. Mytí opakovat 2x. Největší 

pozornost věnovat nechráněným částem těla (ruce, obličej, krk). 

 Očištění zvukovodů uší (vhodné po použití tamponů). Vypláchnutí úst pitnou vodou 

(nepolykat). 

 Umytí vlasů mýdlem, opakovat 3x. Opláchnout mýdlo. Vlasy umývat dozadu aby se 

zabránilo průniku kontaminace do úst nebo nosu.[20] 

 

b) Dekontaminace dopravních prostředků – provede se odstraněním radioaktivních látek 

z povrchu techniky při použití ohřátého dezaktivačního roztoku (smáčedla) linkovým 

způsobem. Provádí se na ploše speciální očisty techniky ve třech fázích: 

1. omytím techniky tlakovou vodou, 

2. nanesením ohřátého dezaktivačního roztoku průjezdem vozidla speciálním rámem 

opatřeným postřikovými tryskami 

3. opláchnutím dezaktivačního roztoku z povrchu techniky průjezdem speciálním rámem 

opatřeným postřikovými tryskami.[17] 

 

c) Dekontaminace území postiženého radiační havárií - očista terénu, objektů, komunikací, 

vozidel a předmětů na určeném území s využitím sil a prostředků Ministerstva obrany. 

Upřesňuje se, odvolává, případně rozšiřuje na další území podle výsledků monitorování 

radiační situace na základě podkladů pro rozhodování, poskytnutých krizovým štábům orgány 

SÚJB a na základě rozhodnutí krizového štábu příslušného kraje (ORP).[20] 

Terén a budovy se pro nízkou účinnost speciální očisty a značné technické obtíže s ní spojené 

dezaktivují jen v krajní nutnosti, především v místech dlouhodobého pobytu osob, v místech 

vytváření průchodů a průjezdů, speciálních pracovišť (např. místa pro dekontaminaci), 

v prostorech důležitých pro zabezpečení záchranných a neodkladných prací, výroby a života 

obyvatel.[17] 
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K dekontaminaci se používají prostředky sloužící k vyklepávání, otírání, omývání, 

ostřikování a k dopravě vody, roztoků, různé silniční a zemní stroje (buldozery, zemědělské 

pluhy, sněhové pluhy, a různé ženijní nářadí) apod. Volba prostředků a způsobů 

dekontaminace závisí na situaci, rázu terénu, úrovni radiace, rozměrech zamořeného prostoru 

a na ročním období.[20] 

K odmořování terénu je možné využít následující postupy: 

- mechanické, 

- chemické, 

- odmořování tlakovou párou.[17] 

2.4.3 Způsob radiační kontroly po provedení dekontaminace 

Monitorování osob a techniky se provádí na výstupech z kontaminovaného prostoru a na 

předurčeném dekontaminačním místě. Dozimetrickou kontrolu provádí opěrné body 

jednotlivých HZS krajů a síly a prostředky AČR, které rozvinují pracoviště v plánovaných 

prostorech v blízkosti dekontaminačních míst na hlavních evakuačních trasách[19]. 

K provádění radiačního průzkumu ve prospěch jednotek IZS zasahujících v ZHP lze využít 

v době, kdy neplní úkoly v rámci celostátní radiační monitorovací sítě, chemické laboratoře 

HZS ČR: 

Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

Chemická laboratoř Kamenice HZS Středočeského kraje, 

Chemická laboratoř Třemošná HZS Plzeňského kraje, 

Chemická laboratoř Tišnov HZS Jihomoravského kraje, 

Chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm HZS Moravskoslezského kraje.[20] 

 

Monitorování osob se provádí podle těchto zásad: 

Je-li přepravní technika kontaminována v rozsahu od 3 do 10 Gy. h
-1

, uskutečňuje se 

dozimetrická kontrola osob, kdy osoby setrvávají ve vozidle a měří se plošná aktivita. Při 

měření v autobuse se sledují především ty osoby, které se před nástupem do autobusu 

pohybovaly mimo uzavřené prostory. Toto opatření je z časových důvodů. 

Je-li dávkový příkon u přepravní techniky vyšší než 10 Gy. h
-1

je nutno odeslat osoby i 

techniku přímo k provedení dekontaminace na dekontaminačním místě.[20] 

 

Monitorování techniky se provádí podle těchto zásad: 
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Měření za přítomnosti osob ve vozidle, důraz při měření se klade na čelo techniky v oblasti 

chladiče, na přední sklo a střechu, podběhy a střed vnitřku vozidla, u autobusů a nákladních 

vozidel na nástupní schody (vstupy). Současně je nutno vzít v úvahu mechanizmus vzniku 

kontaminace. O každém monitorovaném vozidle provést záznam výsledků monitorování do 

záznamníku.[20] 

 

2.5 Zasahující jednotky 

Při zásahu radioaktivními látkami se postupuje podle obecných pravidel zásahu nebezpečnou 

látku, za respektování nebezpečí ionizujícího záření a obecných zásad dekontaminace 

zasahujících hasičů. Každý, kdo přichází z bezpečnostní zóny, musí projít dozimetrickou 

kontrolou na dekontaminačním pracovišti, které se zpravidla umisťuje na hranici vnější a 

bezpečnostní zóny. V případě výsledku dozimetrického měření nad 10 Bq/cm
2
 se provede 

mokrý způsob dekontaminace. Opětovně se provede dozimetrické měření. Je-li opět nad 10 

Bq/cm
2
, mokrý způsob dekontaminace se opakuje. Je-li negativní, ochranný oděv se svlékne. 

Pokud byla používána místo vzduchového dýchacího přístroje ochranná maska s filtrem nebo 

ochranná rouška, odkládá se až po sundání ochranného oděvu. Poslední se odkládají rukavice. 

Provede se dozimetrická kontrola spodního oděvu. Pokud jsou zjištěny hodnoty vyšší než 10 

Bq/cm
2
 u spodního oděvu, musí se hasič zcela vysvléct a provést dezaktivaci celého povrchu 

těla. V rukavicích se oděv a následně ochrana dýchacích cest odkládá do uzavíratelných 

nádob.[1] 

2.6 Dekontaminační prostor 

 Dekontaminační prostor se zřizuje pro dekontaminaci zasahujících hasičů a prostředků po 

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

sousedí s nebezpečnou zónou. V prostoru se provádí dekontaminace zasahujících hasičů a 

prostředků, odkládání ochranných prostředků po provedené dekontaminaci a odkládání 

kontaminovaných prostředků a jejich izolace v neprodyšných obalech. Dekontaminace musí 

být zajištěna nejpozději před vstupem prvních hasičů do nebezpečné zóny, například 

zjednodušená. Po ukončení dekontaminace je nutné zajistit bezpečnou likvidaci 

dekontaminačního prostoru.[1] 
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2.7 Zařízení pro dekontaminaci 

Konkrétní předurčení sil a prostředků HZS ČR pro Je Dukovany zabezpečuje ředitel HZS 

kraje Vysočina. Pro zázemí, odpočinek a střídání lze využít týlových kontejnerů příp. 

kontejnerů nouzového přežití, dislokovaných u jednotlivých HZS krajů. 

V případě narušení systému dekontaminace osob a techniky nebo při potřebě provést 

dekontaminaci většího počtu osob a techniky na základě požadavku KŠ kraje, ORP řeší 

nasazení dalších potřebných sil a prostředků předané cestou OPIS HZS, NGŠ AČR cestou 

společného operačního centra Ministerstva obrany.[20] 

 

K provedení dekontaminace je důležité disponovat prostředky, které jsou schopné 

dekontaminaci zajistit.  

SDO 

Z finančních prostředků Správy státních hmotných rezerv bylo v roce 2002 pořízeno 

stanoviště dekontaminace osob SDO-1, které se skládá ze tří nafukovacích stanů sestavených 

v linii (svlékárna, sprcha, oblékárna), dekontaminačního pracoviště obsluhy a 

technologického zabezpečení. Sestava je podélně rozdělena na část pro dekontaminaci mužů a 

část pro dekontaminaci žen.[5] 

 Na základě technických požadavků zpracovaných MV-GŘ HZS ČR bylo vyrobeno stanoviště 

pro dekontaminaci osob SDO-2, které splňovalo stanovené podmínky a které bylo koncepčně 

unikátní. V EU jsou podobným zařízením kontejnerového typu vybaveni jedině nizozemští 

hasiči.[5] 

V současnosti je HZS ČR vybaven 23 stanovišti dekontaminace osob, z nichž více než třetina 

je určena také pro dekontaminaci raněných osob. Předpokládá se, že na základě souhlasu 

Správy státních hmotných rezerv dojde k přesunu zařízení tak, aby bylo dosaženo plošného 

pokrytí celé republiky. Pořízením stanovišť dekontaminace osob typu SDO-3 byl splněn 

požadavek Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 14/2007 (opěrné body) na technické 

zabezpečení dekontaminace osob a zároveň poslední úkol Koncepce chemické služby HZS 

ČR.[5] 

SDT 
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Zařízení SDT slouží k dekontaminaci techniky od chemických, biologických a radioaktivních 

látek. Technika pracuje samostatně, nezávisle na zdrojích (například elektrocentrála) vyjma 

vody. Pro její činnost musí být zajištěna CAS o kapacitě nejméně 4 000 litrů vody – zdroj 

tlakové vody pro oplachový rám. SDT je složeno z rámu pro nanášení dekontaminačního 

roztoku a rámu pro oplach, třech záchytných van o rozměru 6x10 m, vodního hospodářství, 

ovládací technologie a pracoviště dekontaminace obsluhy. Celá dekontaminace je řízena 

z čistého prostoru obsluhou u ovládacího pultu. Součástí soupravy je i dekontaminační sprcha 

pro obsluhu pracoviště.[6] 

Karta techniky SDO III a SDT je uvedena v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.aChyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Automobil chemický rozstřikovací ACHR - 90 M (CO)  

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

označením CO. Je postaven na podvozku automobilu TATRA T 815, vybaveném nádrží a dalšími 

agregáty chráněnými karoserií nadstavby. Automobil chemický rozstřikovací je určen pro práci v 

polních podmínkách k přípravě a přepravě odmořovacích, dezaktivačních a dezinfekčních směsí a 

vody pro jejich aplikaci při dekontaminaci techniky, terénu, komunikací, staveb a osob.[13] 

 

Souprava pro speciální očistu bojové techniky LINKA - 82  

Zařízení pro speciální očistu bojové techniky LINKA - 82 je prostředek chemických jednotek 

dekontaminace. Je určeno k dekontaminaci vnějších povrchů bojové techniky a zbraní 

kontinuálním způsobem. Jeho hlavní částí je několik rámů, jimiž se čistí od nečistot a nastřikuje 

dekontaminační látka na kontaminovaný objekt. Toto zařízení se skládá ze dvou mycích zařízení 

MZ - 82 a jednoho postřikového rámu POR - 82. Výkonnou jednotkou, která je využitelná k 

podpoře plnění úkolů dekontaminace, je čerpací agregát IRIS 1 500 - Li.[13] 

2.7.1 Způsob zabezpečení náhradního oblečení pro kontaminované osoby 

Rozsah a složení těchto druhů zboží nelze předem vymezit. Závisí to na potřebě postiženého 

obyvatelstva a na možnostech čerpání (zásobách). Zároveň závisí zásobování na ročním 

období, charakteru ubytování a dalším zabezpečení postižených.[20] 

Zpravidla bude poskytováno postiženému obyvatelstvu v místech provedení dekontaminace 

přiměřené ošacení, obutí, přikrývky, jídelní misky, příbory, mýdla, ručníky a jiné prostředky 

osobní hygieny. Ošacení a stravu poskytuje Panel nevládních neziskových organizací 
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Jihomoravského kraje. Poskytnutou stravu i další zboží postižené obyvatelstvo neplatí. 

Kontaminované osoby též využívají oblečení, které je součástí evakuačního zavazadla.[20] 

Pro zajištění náhradního oblečení lze využít zásob náhradního oblečení ze skladu ve Velké 

Bíteši, kde jsou uloženy soupravy náhradního oblečení (tj. ponožky, spodní prádlo, košile, 

kalhoty polokošile, polobotky) a dále kontejneru umístěného na stanici Třebíč, ve kterém jsou 

tyto soupravy taktéž umístěny.[20] 

 

2.8 Cvičení možného úniku radioaktivního materiálu 

Cvičení ZÓNA se provádí již od roku 2008. Od počátku proběhly tři cvičení, v roce 2008. 

2010 a 2013. Jeho cílem je zajištění krizové připravenosti ústředních správních úřadů, orgánů 

zemní samosprávy, základních i ostatních složek IZS a dalších subjektů v případě vzniku 

havárie na některé z českých jaderných elektráren. Součástí cvičení bývá také příprava a 

provedení dekontaminace. Na provedení a přípravě cvičení se podílí Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost, Ministerstva obrany, ČEZ a.s. – Jaderné elektrárny Dukovany, 

Krajského úřadu Kraje Vysočina, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, HZS Kraje 

Vysočina a HZS Jihomoravského kraje, dále odboru bezpečnostní politiky Ministerstva 

vnitra, Policejního prezidia ČR, Úřadu vlády ČR a SÚJB. V případě cvičení Jaderné 

elektrárny Temelín se cvičení na krajské úrovni účastní ČEZ a.s. – Jaderná elektrárna 

Temelín, Krajský úřad Jihočeského kraje a HZS Jihočeského kraje. 

Všechny náměty cvičení ZÓNA, jsou vysoce nepravděpodobné situace, které se v historii ČR 

doposud nestaly a k nimž by mohlo dojít pouze vzájemně s několika dalšími poruchami. 

Jaderné elektrárna Dukovany je z hlediska bezpečnosti zařazena mezi 10% nejlépe 

hodnocených jaderných elektráren ve světě.[12] 

 

Cvičení ZÓNA 2008 

Cvičení proběhlo ve dnech 26-28. Listopadu 2008. Tématem byl únik radioaktivní látky 

mimo vlastní areál elektrárny a ohrožení obyvatelstva v jejím okolí. 

Cílem cvičení bylo procvičení praktických činností při plnění úkolů neodkladných 

ochranných opatření (ukrytí, evakuace ohroženého obyvatelstva a následná dekontaminace) 

ve čtyřech obcích v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany - Vémyslicích, 

Kubšicích, Mohelně a Kožichovicích.[12]  
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Cvičení ZÓNA 2010 

Úkolem cvičení bylo prověřit ve spolupráci s Policií ČR taktický zásah na podezření 

kontaminace osob radioaktivní látkou na vodní hladině a součinnost jihočeských hasičů 

s příslušníky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Hlučín při rozvinutí 

Materiální základny humanitární pomoci. V rámci informační kampaně pro obyvatelstvo byla 

aktivována „Zelená linka“ Jihočeského kraje. Cvičení proběhlo ve dnech 22. A 23. Září 

2010.[14] 

Cvičení se uskutečnilo 22. a 23. září 2010. 

 

Cvičení ZÓNA 2013 

Tématem cvičení byla činnost složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události 

vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na JE Dukovany na vytipovaném 

dekontaminačním místě u obce Kožichovice a při simulované dopravní nehodě na silnici 351 

v blízkosti obce Okrašovice, uvnitř zóny havarijního plánování, dopravní nehoda 2 osobních 

automobilů, 8 zraněných osob (2 x těžké zranění, 3 x středně těžké zranění a 3 x lehké 

zranění).[4] 
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Cvičení ZÓNA 2015 

Na rok 2015 je již naplánované cvičení pro oblast JE Temelín, které proběhne v září.  

Dne 22. září 2015 v ranních hodinách dojde k simulované události na JE Temelín. Událost 

bude klasifikována jako MU1, vzhledem k vývoji situace směnový inženýr překlasifikuje 

událost na MU2. Tento čas a stav je start pro zahájení cvičení ZÓNA 2015. Cvičení proběhne 

v podmínkách dle simulované meteorologické situace dle rozvrhu cvičení.[15] 

 

2.9 Dílčí závěr 

Když mluvíme o kontaminování osob, majetku či prostředí, pak se jedná o jeho zamoření. 

Kontaminaci mohou způsobit různé nebezpečné látky. Ke zničení nebo alespoň zmírnění 

kontaminace je nutné využít dekontaminaci. 

Dekontaminaci lze provést improvizovaným způsobem jako je například otřením či omytím 

nebo složitějším za pomoci speciálních prostředků a techniky. Dále můžeme kontaminaci 

rozdělit například na suchou a mokrou. Zvolení druhu dekontaminace závisí na způsobu a 

rozsahu kontaminace. 

V ZHP je možná kontaminace radioaktivním materiálem z nedaleké JE. Provedení bude 

probíhat podle Vnějšího havarijního plánu pro ZHP JE Dukovany za pomocí speciální 

techniky ve vytipovaných dekontaminačních místech.  
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3 Praktická část 

3.1 Dekontaminační místa 

V rámci ZHP JE Dukovany jsou vytipována dekontaminační místa, která jsou uvedena v 

Tabulka 2Seznam dekontaminačních míst. 

Náležitosti dekontaminačních míst 

Aby bylo možné dekontaminaci provést v jakýchkoliv meteorologických podmínkách a při 

maximálním počtu osob, bylo by potřeba splnění několika podmínek. Bohužel všechny 

podmínky najednou není snad ani možné splnit. Níže je alespoň sepsáno, jak by takové 

„ideální“ místo pro dekontaminaci vypadalo. 

Hlavní nejdůležitější podmínkou je dostatečný prostor pro rozvinutou techniku potřebnou 

k dekontaminaci (uživatelná technika je popsána v předchozí kapitole). Prostor by měl být 

zpevněný, aby vydržel nastávající zatížení. Tímto prostorem jsou myšleny například velká 

parkoviště. Louky jsou nevhodné kupříkladu v čase dešťů, kdy je místo podmáčené a jsou 

nutné další provizorní úpravy k jeho alespoň částečnému zpevnění.  

Pro každý prostor by bylo vhodné mít i jeho krytou variantu. Nikdy není jisté, kdy bude 

provedení dekontaminace nutné a pokud by byla nutná při velkých mrazech, pak by mohlo 

docházet k zamrzání vody a dezaktivační směsi. 

Ke každému dekontaminačnímu místu musí mít i příslušná příjezdová cesta, která přivádí 

osoby a dopravní prostředky z nečisté (kontaminované) zóny a další cesta k odvádění 

dekontaminovaných osob a techniky a nedošlo tak k opětovnému kontaminování. S tímto také 

souvisí požadavek, aby cesty byly v tzv. smyčce. Dekontaminované vozy mohly odjet dále a 

vozy u kterých bude zamoření dále naměřeno, se mohly vrátit zpět, aniž by narušily čistou 

část. V případě, že nejsou tyto cesty možné, je potřebné vyčlenit u třídící části po 

dekontaminaci prostor pro odstavení stále zamořených vozidel. Pro osoby, které by neměli 

možnost dopravy po odstavení jejich vozidla, je nutné zajistit náhradní dopravu například ve 

formě autobusů, které by se pohybovaly jen v čisté části. 

V neposlední části je důležitá vhodná dodávka vody. U dekontaminace se využívá vody 

smíchané s vhodnou směsí. Pro hromadnou dekontaminaci je možné využívat vodu třeba 

z řek, rybníků a hydrantů. Proto je vhodné situovat místo co nejblíže možnému zdroji vody. 

Po dekontaminaci se použitá voda musí zachycovat a následně zlikvidovat. V zimních 

měsících nutno hlídat zamrzání vody. 
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Tabulka 2Seznam dekontaminačních míst[20] 

Název 

dekontaminačního 

místa 

Bližší specifikace 

1 - Lukov Uprostřed obce Lukov, 3 km sjezd z hlavní silnice Jaroměřice -

Moravské Budějovice. 

2 - Střítež Křižovatka na začátku obce Střítež ve směru od Klučova, silnice na obec 

Kožichovice 

3 - Kožichovice 2,5 kmjv. Třebíč, křižovatka u obce Kožichovice, ve směru od Hrotovic 

do Třebíče, vodní nádrž Markovka. 

4 - Vladislav 2 km východně od Třebíče, silnice Třebíč – Vladislav odbočka na 

Hostákov. 

5 - Kojatín V obci na silnici Kojatín – Budišov. 

6 - Čikov Komunikace Číkov – Tasov, 0,5 km od obce Číkov  u uměle vytvořené 

vodní plochy. 

7 - Košíkov 1 kmjv. Velká Bíteš, sjezd dálnice D1, 0,5 km jižně od objektu MERO 

ČR a.s.. 

8 - Neslovice 0,5 km jihovýchodně obce Neslovice, křižovatka silnic Neslovice- 

 Oslavany-Ivančice, dále východně v přilehlých objektech. 

9 – Moravské 

Bránice 

Komunikace mezi obcemi Moravské Bránice a Dolní Kounice, 

 u kamenolomu. 

10 - Olbramovice Severozápadní okraj obce Olbramovice a přilehlá místní komunikace do 

objektu AGRA a.s.. 

11 - Stošíkovice Západně obce Stošíkovice na Louce přes řeku Jevišovku a v obci. 

12 - Únanov Severní okraj obce Únanov, křižovatka komunikací Únanov – Plaveč – 

Tvořihráz a prostor parkoviště místního koupaliště. 

13 Boskovštejn Komunikace v obci Boskovštejn, parkovací prostor před 

obecním úřadem a přilehlé prostory zemědělského podniku. 
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3.2 Zhodnocení dekontaminačních míst 

3.2.1 DM 1 – Lukov 

Zajištění stanoviště je v gesci AČR. Zpohotovení dekontaminačního místa je plánované do 11 

hodin. 

Značnou nevýhodou místa se ukazuje prostor pro dekontaminaci osob, který je navrhovaný 

celý na louce poblíž silnice. Po dekontaminaci komunikace pokračuje mostem přes 

komunikaci. Most má váhové omezení 18 tun. V případě velkých strojů by nemusela být tato 

podmínka splněna. 

Velký prostor pro odstavená vozidla je výhodou tohoto místa, ovšem i tento prostor je na 

louce a zde by za nepříznivých klimatických podmínek mohly nastat problémy, auta by mohla 

mít značné komplikace při odstavování na tuto plochu. 

Zásobování vodou je zde řešené podzemním hydrantem blízko silnice. 

Dekontaminace techniky bude probíhat na zpevněné ploše místní komunikace. 

 

Obrázek 2 Prostor pro dekontaminaci osob v obci Lukov [vlastnízdroj] 
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3.2.2 DM 2 – Střítež 

Zajištění dekontaminace je zde v gesci AČR. Zpohotovení dekontaminačního místa je 

plánované do 11 hodin. 

Nevýhoda prostoru se objevuje v plánovaném provedení dekontaminace na zcela 

nezpevněném povrchu. Komplikace v dekontaminaci by mohly nastat, pokud by bylo místo 

například podmáčené. V takovémto případě, by bylo nutné navést například vrstvu štěrku na 

zpevnění či přesunout dekontaminaci osob na náhradní místo. Dále také dálková doprava 

vody z rybníka vzdáleného cca 450m vzdušnou čarou značí nevýhodu tohoto prostoru. 

Komunikace vedoucí k dekontaminačnímu místu a i od něj, je ve špatném stavu tato 

skutečnost by mohla stěžovat provedení dekontaminace. 

Velký prostor mimo obec je výhoda. Součástí je také velký prostor pro odstavení vozidel, 

ovšem na nezpevněné ploše, kde by mohly být stejné komplikace jako u místa pro 

dekontaminaci osob. 

Dekontaminace techniky se bude provádět na zpevněné ploše místní komunikace. 

 

 

Obrázek 3 Prostor pro dekontaminaci osob u obce Střítež [vlastní zdroj] 
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3.2.3 DM 3 – Kožichovice 

Provedení dekontaminace zajišťuje HZS ČR. Zpohotovení místa by mělo být do 3-4 hodin. 

Nevýhodou prostoru je provedení dekontaminace osob na nezpevněné ploše. Plocha je 

situovaná na poli což znamená, že je pravděpodobné provést před rozestavěním 

dekontaminační techniky úpravu terénu. Na protilehlé straně je plánované místo k odstavení 

kontaminovaných vozidel. Na této ploše jsou podobné podmínky jako prostor pro 

dekontaminaci osob. 

Technika bude dekontaminována na zpevněné ploše silniční komunikace. Zásobování vodou 

je zajištěno rybníkem, který se nachází ihned vedle komunikace. 

 

 

Obrázek 4 Prostor pro dekontaminaci osob u obce Kožichovice [vlastní zdroj] 
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3.2.4 DM 4 – Vladislav 

Zajištění dekontaminačního místa je v gesci HZS ČR. Zpohotovení místa je plánované do 3-4 

hodin. 

Plocha je situovaná na okraj města Třebíč. Poblíž místa se nachází několik podniků jako je 

například autobazar či benzinová pumpa.  

Provedení dekontaminace bude prováděno na zcela zpevněné ploše. Tzn., že dekontaminace 

techniky se rozestaví na silniční komunikaci a dekontaminace osob na vedlejší příjezdové 

cestě. Odběr vody bude realizován z řeky protékající nedaleko dekontaminačních míst. 

Jako nevýhodou místa se může jevit odstavování kontaminovaných vozidel v areálu firmy, 

která se nachází na druhém konci břehu a příjezd je přes most. Pro malá vozidla by bylo 

pravděpodobně možné využít dopravní smyčku přes benzinovou pumpu. 

 

Obrázek 5 Prostor pro dekontaminaci osob u města Třebíč [vlastní zdroj] 
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3.2.5 DM 5 – Kojatín 

Dekontaminační plochu bude zajišťovat HZS ČR. Její zpohotovení je plánované do 3-4 hodin. 

Výhodou místa je velký prostor učený pro dekontaminaci. Provádění dekontaminace techniky 

na zpevněné ploše místní komunikace. 

Nevýhodou je provádění dekontaminace osob na nezpevněné ploše přilehlé louky. Před 

prováděním dekontaminace je potřeba zkontrolovat zda je louka posečená a není-li 

v podmáčeném stavu. Jako náhradní varianta je zde možné pro dekontaminaci osob využít 

zpevněný prostor blízkého družstva. Odstavná plocha pro vozidla je také na nezpevněné 

ploše, ale nemusí to znamenat komplikaci, protože tento dekontaminační prostor disponuje 

dopravní smyčkou, na kterou by bylo možné napojit vozidla, která jsou i po provedení 

dekontaminace kontaminovaná a provézt opětovnou dekontaminaci nebo užít odstavení 

vozidel po cestě. 

Zásobování vody pro toto dekontaminační místo je plánované z rybníka, který je od místa 

vzdálený cca 200m. 

 

Obrázek 6 Prostor pro dekontaminaci osob u obce Kojatín [vlastní zdroj] 
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3.2.6 DM 6 – Čikov 

Dekontaminační prostor zajišťuje HZS ČR. Zpohotovení místa je plánované do 3-4 hodin. 

Výhodou místa je velká plocha pro provedení dekontaminace. Provedení dekontaminace 

techniky na zpevněné ploše místní komunikace. Velká plocha pro odstavení kontaminovaných 

vozidel, ovšem plocha je nezpevněná a v nepříznivém počasí způsobit komplikace s 

odstavením. Stejně tak je i dekontaminace osob plánovaná na zcela nezpevněném povrchu 

vedlejšího pole a nastat mohou stejné komplikace jako u odstavení vozidel. Zásobování vody 

je plánované z nedalekého rybníku, vzdáleného cca 200m od dekontaminačního místa. 

 

Obrázek 7 Prostor pro dekontaminaci osob u obce Čikov [vlastní zdroj] 
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3.2.7 DM 7 – Košíkov 

Provádění dekontaminace bude zajišťovat AČR ve spolupráci s HZS ČR. Zpohotovení 

dekontaminačního místa je naplánováno do 11 hodin. 

Ve vybraném místě pro dekontaminaci je zpevněná plocha pro provedení dekontaminace 

techniky. Dekontaminace osob budu prováděna na nezpevněné ploše vedlejšího pole. Tato 

plocha může být v nepříznivém počasí problém. Například zablácené a podmáčené pole by 

mohlo způsobit nevyužitelnost místa. Také přesun techniky na určené místo pro 

dekontaminaci osob má další nedostatky. Pole je lemováno betonovými struhami a nájezdy na 

pole jsou relativně úzké. Tento nedostatek by mohl způsobit problém přistavení potřebné 

techniky. V případě před letní sklizní je nutné zařídit posečení pole. 

Jako další nevýhoda toho místa se ukazuje potřeba dálkové dopravy vody za pomocí HZS. 

Rybník, ze kterého se bude voda čerpat je od dekontaminačního místa vzdálený cca 740m. 

 

Obrázek 8 Prostor pro dekontaminaci osob u obce Košíkov [vlastní zdroj] 
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3.2.8 DM 8 – Neslovice 

Dekontaminace bude prováděna HZS ČR. Zpohotovení místa je plánované do 3-4 hodin. 

Místo pro dekontaminaci se nachází v areálu bývalé kasárny, dnes je poblíž areál kovošrotu. 

Tento areál má výhody ve zcela zpevněné ploše pro dekontaminaci osob i pro dekontaminaci 

techniky. Pro odstavení kontaminovaných vozidel je zde také zpevněná plocha, která je 

součástí kovošrotu. Voda, která bude k dekontaminaci využívána, bude odebírána z místního 

hydrantu. 

Jako velká nevýhoda tohoto místa se ukazuje odjezdová cesta pro dekontaminovaná vozidla. 

Vozidla, která budou označena jako „čistá“ (bez radiace) budou dekontaminační místo 

opouštět po polní cestě a příjezdová komunikace bude využita pro vozidla. Tento nedostatek 

může znamenat potíže například v již zmíněném deštivém počasí, ale také je možné, že pole 

bude zorané i s cestou nebo naopak bude zaseta úroda i přes vyznačenou polní cestu a 

dekontaminace by mohla být prováděna v době před sklizní. 

 

Obrázek 9 Dekontaminační prostor u obce Neslovice [vlastní zdroj] 
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3.2.9 DM 9 – Moravské Bránice 

Doba zpohotovení místa je plánovaná do 12 hodin. Provádění dekontaminace na tomto místě 

je úkolem AČR. 

Mezi výhody tohoto dekontaminačního místa se řadí dostatečný prostor pro rozvinutou 

potřebnou techniku. Veškerá dekontaminace bude prováděna na zpevněném povrchu 

komunikace.  Odstavení vozidel bude prováděno v nedalekém lomu, kde je dostatečný 

zpevněný prostor. Jako zdroj vody bude sloužit řeka, která protéká vedle dekontaminačních 

prostor. 

 

 

Obrázek 10 Prostor pro dekontaminaci techniky u obce Moravské Bránice [vlastní zdroj] 
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3.2.10 DM 10 – Olbramovice 

Zajištění dekontaminace na tomto dekontaminačním místě bude provádět AČR. Zpohotovení 

místa je naplánované do 13 hodin. 

Místo disponuje opravdu dostatečným prostorem k dekontaminaci v celé části na zpevněné 

ploše, velký prostor pro odstavení kontaminovaných vozidel, dostatek příjezdových a 

odjezdových cest. Plocha pro odstavení vozidel je sice vytyčená na nezpevněném povrchu, 

ovšem při nepříznivých podmínkách je možné využít prostory přilehlého objektu, který mám 

volné plochy zpevněného povrchu. 

Nevýhoda vybraného prostoru se projevuje tím, že voda k dekontaminaci musí být dodávána 

prostřednictvím vozidel HZS. Plánované odebírání vody je z rybníka v obci, který je od 

dekontaminačního místa vzdálený vzdušnou čarou cca 300m. 

Při provádění dekontaminace v rozvrženém umístění, by mohlo dojít ke křížení čistých a 

nečistých cest. Proto by bylo asi vhodné využít rozlehlosti blízkého areálu a tomuto křížení 

tak zabránit. Zobrazení plánovaného rozložení techniky je vyobrazeno v příloze č.  

 

Obrázek 11 Dekontaminační prostor u obce Olbramovice [vlastní zdroj] 
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3.2.11 DM 11 –Stošíkovice 

Provádění dekontaminačních prostor a techniky je v gesci AČR. Zpohotovení místa by mělo 

být do 13 hodin. 

Velký prostor je největší výhodou tohoto dekontaminačního místa. Také blízký rybník, který 

bude využit pro dodávku vody k dekontaminaci. Pro odstavená kontaminovaná vozidla je 

plánovaný prostor vedlejší komunikace vedoucí mimo obec. 

Nedostatečností tohoto místa je plánování dekontaminace osob na nezpevněném povrchu 

louky, nedaleko silniční komunikace. Je pravděpodobné, že tento prostor pro dekontaminaci 

osob bude před prováděním úkolu vyžadovat úpravu terénu. V letním období může být nutné 

provést posečení prostoru. V zimních měsících zprůchodnění odhrnutím či udusáním sněhu. 

A v případě deštivého počasí navezení zpevňujícího materiálu na vybraný prostor. Možným 

řešením by mohlo být přemístění techniky k dekontaminaci osob na blízké hřiště se 

zpevněným povrchem. 

 

Obrázek 12 Prostor pro dekontaminaci osob v obci Stošíkovice [vlastní zdroj] 
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3.2.12 DM 12 – Únanov 

Dekontaminace v tomto prostoru bude prováděna síly a prostředky HZS ČR.  Zpohotovení 

prostoru je plánované do 3-4 hodin. 

Tento dekontaminační prostor se nachází na okraji vsi. Rozprostření techniky je plánované na 

rozlehlém parkovišti místního koupaliště. Tato pozice je obrovskou výhodou z důvodů zcela 

zpevněné plochy pro dekontaminaci. Poblíž místa se nachází i několik hydrantů. 

Možná nevýhoda by se mohla vyskytnout v podobě improvizace v prostoru pro odstavená 

kontaminovaná vozidla. Tato plocha se nachází v zadním levém koutu parkoviště. Vozidla by 

se odstavovala podél komunikace vedoucí směrem od obce a při větším počtu by bylo možné 

využít také nezpevněné plochy okolních polí. 

 

 

Obrázek 13 Prostor pro dekontaminaci osob v obci Únanov [vlastní zdroj] 

  



34 

 

3.2.13 DM 13 – Boskovštejn 

Zajištění dekontaminačního místa bude prováděno AČR. Zpohotovení prostoru k provedení 

dekontaminace je plánováno do 12 hodin. 

Omezený prostor by mohl znamenat nedostat místa či komplikace při rozkládání techniky. 

Doprava vody musí být řešena dálkově za pomocí HZS. Voda bude odebírána z nedalekého 

rybníka. 

Jako výhoda se tu ukazuje využití zpevněné plochy pro techniku, dostatek příjezdových a 

odjezdových cest při třídění techniky a také prostory pro odstavená vozidla, která jsou na 

zpevněné ploše. Dekontaminace osob i techniky se bude provádět na zpevněné ploše. 

Zpevněná plocha usnadňuje provedení dekontaminace v letních i zimním období či deštivém 

počasí. Úprava terénu by mohla být pouze ve zvláštních případech. 

 

Obrázek 14 Prostor pro dekontaminaci osob v obci Boskovštejn [vlastní zdroj] 
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3.3 Označení dekontaminačních míst 

Pro lepší orientaci v terénu by bylo vhodné vybraná místa přímo označit. Možností je 

například umístění tabule či značky s označením dekontaminačního místa. V této práci byla 

vybrána varianta značky, která je níže zobrazena. 

Značka bude sloužit pro rychlejší zorientování složek provádějících dekontaminaci a osob, 

které budou následně dekontaminovány. Značky mohou být také nápomocny při provádění 

cvičení. 

Před umístěním značky do terénu je nutné s tuto skutečnost projednat s obecním úřadem obce, 

pod kterou prostor spadá a hlavně také s majitelem pozemku, v jehož vlastnictví se prostor 

nachází. Pro umístění značky je důležitý jejich souhlas. 

V prostorech, které jsou určené k dekontaminaci osob, by byla umístěna značka, která je 

vyobrazená na Obrázek 15 Značka pro prostor určený k dekontaminaci osob. 

 

Obrázek 15 Značka pro prostor určený k dekontaminaci osob [vlastní zdroj] 

Dekontaminace techniky je ve většině případů situovaná poblíž komunikace. Proto by se 

vedle komunikace umístila značka vyobrazená na Obrázek 16 Značka pro prostor určený k 

dekontaminaci techniky. 
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Obrázek 16 Značka pro prostor určený k dekontaminaci techniky [vlastní zdroj] 

Není nutné, aby značky upozornily řidiče či chodce a proto stačí, aby byly menších rozměrů. 

Jejích umístění by mělo být nenápadné, ale ne uschované. Bylo by vhodné, aby si pracovníci 

skupin, které budou dekontaminaci provádět nebo alespoň jejich vedoucí značky prohlédli a 

zjistili jejich umístění v terénu pro jejich lepší orientaci. 

3.4 Dokumentace dekontaminačních míst 

Další součástí této práce je vypracování jednotné dokumentace, která se zabývá 

dekontaminačními místy. 

Při vypracování diplomové práce bylo velice těžké zorientovat se ve vybraných 

dekontaminačních místech. Mnoho údajů je rozděleno do různých dokumentů a nejsou 

pohromadě. Také značení prostorů pro dekontaminace nebylo jednotné. Často bylo v terénu 

těžké rozpoznat, které místo je to správné. 

Proto je v následující části vypracován návrh vzorového sjednocení dokumentace. Součástí by 

měla být také fotografická dokumentace, která byla pořízena v rámci diplomové práce. 

3.4.1 Návrh dokumentace 

Součástí dokumentace by bylo 13 dokumentů, kde každý by obsahoval informace 

k jednotlivému dekontaminačnímu místu. Ukázka možné dokumentace je uvedena v Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 
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3.5 Dílčí závěr 

Pravděpodobně žádné vybrané dekontaminační místo se nedá zařadit mezi „ideální“. Vždy se 

najdou nějaké části, které se dají označit za nevhodné. Bylo by nutné získat potřebné finance a 

také opatření, které by umožnily tato místa přetvořit. 

Pokud by byla dekontaminace prováděna při příznivých meteorologických podmínkách (bez 

deště, bez mrazu), pak by byla místa dostačující. Při zhoršených podmínkách by se za 

nejčastější problém dala označit nezpevněná plocha pro dekontaminaci osob či nekryté 

prostředí pro dekontaminaci. 

Grafické označení míst v terénu by mohlo napomoci k lepší orientaci a rychlejší přípravě 

dekontaminačního místa.  

Jednotná dokumentace v oblasti dekontaminace může napomoci k přehlednosti 

dekontaminačních míst a lepšímu odhalení nedostatků jednotlivých ploch. Fotodokumentaci 

jednotlivých míst je vhodné pravidelně aktualizovat. 

 

Tabulka 3 Porovnání dekontaminačních prostor[vlastní zdroj] 

 

  

Dekontaminační 
místo 

Voda v 
blízkosti 
prostoru 

Zpevněná 
plocha pro 
dekontam. osob 

Zpevněná plocha 
pro dekontam. 
techniky. 

Zpevněná plocha 
pro odstavená 
vozidla 

Lukov ANO NE ANO NE 

Střítež NE NE ANO NE 

Kožichovice ANO NE ANO NE 

Vladislav ANO ANO ANO ANO 

Kojatín NE NE ANO NE 

Čikov ANO NE ANO NE 

Košíkov NE NE ANO NE 

Neslovice ANO ANO ANO ANO 

Mor. Bránice ANO ANO ANO ANO 

Olbramovice NE ANO ANO ANO 

Stošíkovice ANO NE ANO NE 

Únanov ANO ANO ANO NE 

Boskovštejn NE ANO ANO ANO 
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4 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na zhodnocení míst určených k dekontaminaci. Tato místa se 

nacházejí v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Místa jsou ve volném terénu některá vně 

vesnic a jiná jsou situována uvnitř vesnic. Cílem práce bylo tato místa zmapovat a zhodnotit 

jejich využitelnost. 

Jako první problém se ukazuje, že není všude dostupné provádět dekontaminaci na 

zpevněných plochách. Problém by mohl nastat zejména po vydatných deštích. Způsobit by 

mohl zacpání dekontaminačního místa nebo zapadnutí techniky HZS ČR a AČR. Částečným 

řešením tohoto problému je navezení zpevňovacích materiálů, jako je například štěrk od 

silniční služby či jiných vhodných dodavatelů. Jediná dekontaminační část, která je vždy 

určena na zpevněné, ploše je dekontaminace techniky. 

Voda jako důležitá část dekontaminace je nepostradatelná. Většina dekontaminačních míst má 

v blízkém okolí vhodný zdroj vody. V místech, kde zdroj není, je plánovaná dálková či 

náhradní doprava vody jako úkol HZS. Řešením, by mohlo být vybudování hydrantů, ovšem i 

toto řešení je v návaznosti na místní možnosti a přesunutí místa k vodnímu zdroji, by 

znamenalo, přijít o další výhody vybraného místa. Je potřeba také myslet na dekontaminaci 

v období sucha a proto mít vytyčená záložní místa pro odběr dálkové dopravy vody. V tomto 

případě bude muset být zapojeno více techniky, a proto by bylo vhodné povolat blízké JSDH 

obcí. 

Prostor pro auta či dopravní smyčka v místě dekontaminace, je převážně vyřešen. Skoro 

každé místo má dostatečný prostor pro odstavení kontaminovaných vozidel či techniky. 

Nevýhodou bývá často opět nezpevněný prostor odstavné plochy. 

Asi největším problémem, který není zcela řešen pro dekontaminační místa, je mráz. V době, 

kdy by mohlo docházet k zamrzání vody, jsou dekontaminační místa pod širým nebem 

nevhodná. Jako řešení by bylo vhodné dopředu najít místa kulturních domů, zateplených hal, 

tělocvičen či krytých bazénů apod. Důležité a nejtěžší při výběru místa je, aby nadále byla 

splňována podmínka pro dodržení čisté a nečisté zóny a nedocházelo k opětovné kontaminaci. 

V tomto případě by pravděpodobně nebylo možné provést dekontaminaci techniky. Nutné by 

bylo zajistit náhradní dopravu z nekontaminované části a následnou kontaminaci techniky 

provést až to podmínky dovolí. V zimním období je nutné řešení uvolnění prostoru pro 

dekontaminaci odhrnutím sněhu z vytyčeného místa a přilehlých komunikací. 
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V letním období se musí brát zřetel, zda je před sklizní či po ní. Hodně míst je situováno na 

polních plochách a v období před žněmi, by bylo nutné, zařídit posečení polí či luk. 

Zda bude provedení dekontaminace nutné či ne, bude záviset na rozsahu nastalé události a 

provedení evakuace (evakuace před ukrytím nebo poukrytí). Pokud by k potřebě provést 

dekontaminaci došlo, bude v ZHP JE Dukovany spousta lidí, které projdou třídícími a 

dekontaminačními stanovišti. Aby se předešlo pravděpodobnému chaosu a zacpání 

dekontaminačních míst, bylo by vhodné provést dekontaminaci postupnou. Což znamená 

spojit dekontaminaci s řízenou evakuací osob.  

Při procházení dokumentace vytvořené k dekontaminaci bylo velice obtížné se v ní rychle 

zorientovat a najít všechny potřebné informace. Zde se nabízí možnost vytvořit přehlednou 

jednotnou dokumentaci, která bude obsahovat informace o dekontaminačním místě. Možný 

návrh dokumentace je zachycen v příloze práce. Z jednotné dokumentace by byly i lépe 

patrné chyby a nedostatky dekontaminačních míst. 

Práce byla vypracována na žádost HZS Kraje Vysočina územní odbor Třebíč. 

Cíl práce byl splněn a dosažené výsledky byly předány na HZS Kraje Vysočina územní odbor 

Třebíč. Součástí práce bylo také vytvoření fotodokumentace dekontaminačních míst, která 

byla také předána. 
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