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Anotace  
ŠTAJNCOVÁ, K. Hromadná dekontaminace osob a techniky – Liberec: Bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB-TU, 2009, 52 stran.  

 

V bakalářské práci se zabývám problematikou hromadné dekontaminace obyvatelstva  

a techniky v Liberci zajištěnou nejen ze strany Hasičského záchranného sboru ČR, ale  

i právnickými a podnikajícími fyzickými osobami. Soukromé subjekty by se v budoucnu 

mohly stát ostatními složkami integrovaného záchranného systému pro dekontaminaci. Pro 

jejich výběr již v dnešní době existují určitá kritéria, která dovolila vytvoření předběžných 

seznamů vyhovujících firem. V mé práci využívám informace, které jsem přímo zjistila 

v některých firmách a hodnotím jejich vhodnost. V prvních kapitolách zavádím teoretické 

pojmy, které je nutné znát pro další řešení problematiky. V závěru pokládám proti sobě 

výhody a nevýhody využití soukromého resortu pro dekontaminaci. 

 

Klíčová slova: dekontaminace, soukromé subjekty, mimořádná událost, Hasičský záchranný 

sbor ČR, integrovaný záchranný systém. 

 

Annotation  

ŠTAJNCOVÁ, K. Mass decontamination - Liberec. The Thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2009,  

52 pages. 

 

In this thesis is dealing with mass decontamination of people and technology in Liberec 

secured not only by the fire brigades of the rescue, as well as private entities. Private 

operators would be in the future to become the other components of the integrated rescue 

system for the decontamination. For their selection as early as today, there are certain criterias 

that allow the creation of the preliminary lists of suitable firms. In my work I use the 

information that I found directly in certain companies and evaluate their suitability. In the first 

chapters I introduce the theoretical concepts, which is necessary to know for the next tackle. 

In conclusion, I consider each other the advantages and disadvantages of a private resort for 

decontamination. 

 

Keywords: decontamination, private operators, incident, the Fire Rescue Brigade of the Czech 

Republic, integrated rescue system. 
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Úvod 

Dekontaminace je jednou z činnosti, která je řešena v rámci Hasičských záchranných sborů 

krajů (dále jen „HZS krajů“) a celkově i v integrovaném záchranném systému (dále jen 

„IZS“) na úrovni základních i ostatních složek IZS. U HZS krajů je dekontaminace vedena 

pod úkoly Chemické služby HZS krajů. Při velkých kontaminačních událostech jsou povolány 

jednotky HZS krajů se speciálním vybavením z opěrných bodů. Za všech situací lze vždy 

povolat samozřejmě i předurčené dobrovolné jednotky. Všechna zařízení, personál  

i prostředky výše zmíněných složek jsou pro dekontaminaci speciálně vybírány, vyvíjeny  

a školeny. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) 

v březnu 2005 zaúkolovalo HZS krajů, aby byla i mezi právnickými popř. podnikajícími 

fyzickými osobami vytipována taková stanoviště, která by v případě velké mimořádné 

události (dále jen „MU“) mohla sloužit jako provizorní a dočasná místa pro dekontaminaci 

osob, techniky a materiálu. Tyto subjekty byly HZS krajů vybírány s ohledem na jejich 

činnosti podnikání, jejich kapacity, dostupnost apod. Mimo jiné se jedná hlavně o firmy, které 

mají vlastní mycí stanice pro osobní nebo nákladní automobily, bazény - aquaparky popř. 

 i výrobní závody s velkým počtem zaměstnanců a tím pádem i s významně větším sociálním 

zařízením. Pro tyto subjekty byla vyhrazena určitá kritéria, která musela být splněna pro jejich 

zařazení do seznamu provizorních řešení. Tyto kritéria mi od prvního pohledu přišla určitým 

způsobem nedostatečná, už jen z toho pohledu, že šlo pouze o charakteristiku objektu, ale 

nikdo další nezjišťoval skutečnosti ohledně logistiky, práce s kontaminantem nebo ohledně 

možností obsluhy daného pracoviště. Jsou to taková místa, kde by v případě MU mohla být 

provedena hromadná dekontaminace alespoň provizorního rozsahu a kde jsou v areálu takové 

technologie, které by měly umožňovat práci s kontaminovanou odpadní vodou před jejím 

vypuštěním do veřejné kanalizační sítě.  

 

V této práci bych ráda blíže popsala technologie několika vybraných objektů a zhodnotila 

jejich funkčnost při možné MU z hlediska jejich účinnosti při práci s nebezpečným 

kontaminantem. Záchytné systémy například plaveckého bazénu nebo klasické automobilové 

mycí linky jsou projektovány pro běžné provozní látky jako například dezinfekce, saponáty, 

organické nečistoty nebo ropné produkty, nelze tedy na 100% předpokládat, že by zvládaly 

nápor nebezpečných látek (dále jen „NL“) - kontaminantů. Po teoretickém přiblížení 

dekontaminace, jejích základních principů a způsobů, je cílem mé práce zjistit, zda by 

dekontaminace ve vytipovaných objektech měla ten účinek, jaký se od ní očekává  
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a zhodnotím výhody a nevýhody soukromého resortu. Navrhnu opatření, která by byla nutná 

provést v situaci, kdyby byly soukromé firmy opravdu využity. Vybrané subjekty, jejichž 

seznamy vytvořil HZS Libereckého kraje, nejsou s HZS Libereckého kraje nijak vázány 

smlouvou a jedná se pouze o preventivní přehled dostupných možností. Zkoumané objekty 

v případě této bakalářské práce budou Plavecký bazén Liberec (Ještědská sportovní spol. 

s r.o.) pro dekontaminaci osob a mycí stanice ČSAD Liberec, a.s. pro dekontaminaci 

techniky. 
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1 Rešerše 

 

Kotinský P., Hejdová J.: Dekontaminace v požární ochraně, SPBI, 1. vydání, Ostrava 2003, 

ISBN: 80-86634-31-0 

 

Autoři řeší problematiku dekontaminace v rámci jednotek požární ochrany. Zabývají se 

celkovým pohledem na danou oblast. Kniha obsahuje přehled základních kontaminantů  

a jejich účinků na lidský organizmus. Jsou zde řešeny dekontaminační technologie, metody 

dekontaminace, činidla a prostředky vhodné pro tuto činnost. Skriptum popisuje i postup 

dekontaminace hasičů a zasažených osob.  

 

Kratochvílová D.: Ochrana obyvatelstva, SPBI, 1. vydání, Ostrava 2005,  

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 zbraním. 

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.  

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, ročník 2007, částka 67 – 

Bojový řád jednotek požární ochrany, Praha 2007 

 

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

8 kapitol. Kapitola L – Nebezpečné látky popisuje činnosti prováděné při zásazích s výskytem 

nebezpečné látky a podrobně se věnuje dekontaminačnímu prostor a dekontaminaci hasičů.  
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Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, ročník 2006, částka 30 – Řád 

chemické služby, Praha 2006 

 

Řád chemické služby stanovuje plnění úkolů Chemické služby Hasičských záchranných sborů 

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.  

 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, ročník 2006, částka 27 – 

Opěrné body Hasičského záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek 

požární ochrany pro záchranné práce, Praha 2006 

 

Jedná se o pokyn, který zabezpečuje plošné pokrytí území České republiky jednotkami 

požární ochrany dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., „o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany“, ve znění pozdějších předpisů, speciálními záchrannými pracemi jednotek 

Hasičských záchranných sborů. Zabývá se tématy opěrných bodů a předurčeností jednotek 

požární ochrany. 

 

Henry T. V.: Decontamination for Hazardous Materials Emergencies, Delmar Cengage 

Learning, 1. edition, 1999, ISBN: 978-0766806931 

 

Kniha se zaměřuje výhradně na dekontaminaci, na nebezpečné materiály a na řešení 

mimořádných situací. Obsahuje fakta o chemické kontaminaci shromážděná během 

posledních 10 let a spojuje je.  
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2 Dekontaminace dle metodiky jednotek požární ochrany 

2.1 Možnosti kontaminace 

Za začátku bych ráda vytyčila několik základních pojmů, se kterými se bude dále operovat 

v této práci. Jedním z takových pojmů je kontaminace. Kontaminace je znečištění osob, 

zvířat, věcí, rostlin, prostor a prostředí škodlivými látkami. Setkáváme se s ní při haváriích 

s únikem NL, při požárech, výskytu a projevech infekčních onemocnění a nákaz. Všechny 

způsoby kontaminace se mohou vyskytnout při teroristických útocích. [1] Formy kontaminace 

mohou být vnější a vnitřní. Vnější forma se projevuje kontaminací povrchu předmětu, rostlin, 

lidského těla nebo zvířat. Při vnitřní formě dochází k proniknutí kontaminantu do vnitřních 

vrstev (vdechnutím - inhalací, požitím - ingescí, kůží - inokulací) a je mnohem nebezpečnější. 

Pro stupeň pronikání kontaminantu je důležitý povrch materiálu a u biologických látek 

vlastnosti mikroorganismů nebo toxinů. [1] Z hlediska použité látky je možno kontaminanty 

rozdělit na látky chemické, biologické a látky radiologické. Nejčastější výskyt je při haváriích 

přímo s únikem NL, při požárech, při projevech infekčních onemocnění a nákaz a v dnešní 

době nelze opomenout možnost teroristických útoků. [1] 

2.2 Dekontaminace  

Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků 

k účinnému odstranění kontaminantů. Vzhledem k tomu, že úplné odstranění kontaminantů 

zpravidla není možné (zbytková kontaminace), lze dekontaminaci definovat jako snížení 

škodlivého účinku kontaminantu na bezpečnou úroveň, která neohrožuje zdraví a život osob  

a zvířat. Cílem dekontaminace je pak snížení zdravotních následků a nenávratných ztrát  

a zkrácení doby používání ochranných prostředků. Dekontaminaci dělíme na detoxikaci 

(odstraňování chemických látek), dezaktivaci (odstraňování radioaktivních látek) a dezinfekci 

(odstraňování biologických látek). Dekontaminaci provádíme u kontaminovaných 

záchranných týmů (hasičů, záchranářů, vojáků), zasažených osob (civilní obyvatelstvo), 

zvířat, věcných prostředků, mobilní techniky a povrchů a terénů. Metody provádění 

rozdělujeme na mechanické (vysávání, smývání, oklepání), fyzikální (na principu odpařování, 

sorpce) a chemické. U chemické dekontaminace přímo reagují kontaminanty s vhodným 

činidlem – detergentem. Při reakci dochází buď k úplnému rozložení látky nebo k přeměně na 

podstatně méně toxické produkty, případně přeměně na sloučeninu nebo formu sloučeniny, 

jejíž odstranění je snadnější, případně k usmrcení mikroorganismů. Dle provedení je 

dekontaminace mokrá a suchá. Suché metody jsou často spojeny s mechanickým odsáváním 
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popř. otíráním za sucha. K mokrým způsobům patří používání roztoků, pěn, vodní páry, 

mokré otírání nebo postřik. U jednotek požární ochrany (dále jen „PO“) se převážně používá 

mokrý způsob dekontaminace. Základním detergentem pro mokré provedení zpravidla při 

odstraňování průmyslových škodlivin je přebytek vody – 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 jistě patří její vysoká spolehlivost a účinnost a snadné jímání vzniklých 

produktů dekontaminace (pokud je nutné je zachytávat). Na druhou stranu nevýhodou je 

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

a situace vyžadují. K nevýhodám se řadí i fakt, že čím více se technika a prostředky nejen 

jednotek PO máčí, tím větší je nepříznivý dopad na ni/ně v důsledku koroze a v neposlední 

řadě na životní prostředí. 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, která také zpomaluje dekontaminační proces. [4] 

2.3 Dekontaminační prostor 

Dekontaminační prostor se obecně zřizuje pro dekontaminaci zasahujících hasičů, 

zachráněných  osob  a prostředků po návratu z nebezpečné zóny. Měl by být umístěn na 

návětrné straně ve vnější zóně a vždy by měl bezprostředně sousedit s nebezpečnou zónou. 

Při zajišťování činností v dekontaminačním prostoru je třeba organizovat provádění očisty 

tak, aby nedošlo k zavlečení kontaminace mimo nebezpečnou zónu. Musí se používat 

ochranné prostředky odpovídající charakteru nebezpeční a prováděné činnosti 

v dekontaminačním prostoru. Pokud je NL biologická látka nebo bojová chemická látka nebo 

přítomná látka nebyla ještě identifikována, musí mít hasiči přímo provádějící dekontaminace 

na dekontaminačním pracovišti stejný stupeň ochrany jako hasiči nasazení v nebezpečné 

zóně. Pokud byla NL radioaktivní látka nebo bojová chemická látka, je nutné zajistit po 

provedení dekontaminace kontrolní měření účinnosti provedené dekontaminace. Aby 

působení detergentů bylo účinné, nesmí se porušovat stanovené postupy jejich aplikace  

a nesmí být zkráceny doby jejich působení. Kontaminované prostředky, které nebudou přímo 

na místě očištěny nebo prostředky, které nelze na místě dekontaminovat se budou ukládat do 

neprodyšných uzavíratelných obalů a budou se izolovat od okolí. Dekontaminace se provádí 

postupně odshora dolů a zleva doprava. Zvýšenou pozornost při dekontaminaci je nutné 

věnovat při očistě ochranných oděvů materiálovým spojům oděvu, zorníkům, zipům, místům 
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upevnění rukavic (pokud jsou oddělitelné) a podrážkám bot. Po ukončení práce na 

dekontaminačním stanovišti se provede likvidace tohoto stanoviště tak, že při omývání 

a skládání se vždy postupuje z vnější strany ke straně vnitřní. [4] 

 

 

Obrázek 1 Schéma dekontaminačního stanoviště [2] 

 

Na Obrázku 1 je znázorněno jednoduché schéma, jak by mělo vypadat dekontaminační 

stanoviště se všemi náležitostmi. Legenda k obrázku je vypsána níže.  

1. Místo pro odkládání použitých a kontaminovaných věcných prostředků. 

2. Záchytná vana vybavená 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 sprcha, která je umístěna v další záchytné vaně vybavené rošty. 

4. Místo pro kontrolu účinnosti dekontaminace. 

5. Prostor pro svlékání protichemického ochranného oděvu a dýchacího přístroje  

u ochranných oděvů a nádoba na použité oděvy. 

6. Prostor pro odkládání dýchacích přístrojů. 

7. Prostor pro opětovné vystrojení. [2] 
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2.4 Činnosti v dekontaminačním prostoru 

2.4.1 Místo 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. [2] 

2.4.2 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, 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. [2] 

2.4.3 Místo oplachování 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 atd.). [2] 

2.4.4 Kontrolní místo pro 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. [2] 

2.4.5 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 
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(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. [2] 

2.4.6 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. [2] 

2.4.7 Doba činnosti na dekontaminačním pracovišti 

Na dekontaminaci musí mít zasahující hasič dostatek vzduchu v tlakové láhvi dýchacího 

přístroje; tato doba může činit: 

a)  5 až 10 minut, pokud bude obsluha v části nanášení dekontaminačního činidla,  

b) 9 až 12 minut, pokud nanášení dekontaminačního činidla budou provádět hasiči 

vzájemně. [2] 

 

2.5 Dekontaminační činidla a sorbenty 

Chemická služba HZS České republiky uvádí výčet základních látek, se kterými se mohou 

jednotky PO (dále jen „JPO“) při svých zásazích setkat a které by mohlo být třeba 

dekontaminovat. Jejich seznam uvádí Příloha č. 1.  

2.6 Dezinfekce odpadních vod z dekontaminace B-agens 

Dezinfekční prostředek Objem dezinfekčního prostředku Celkový objem odpadní vody 

„Persteril 36 %“ 2 l 100 l 

„Persteril 15 %“ 5 l 100 l 

Tabulka 1 Dezinfekce pro odpadní vodu [2] 
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2.7 Aplikační množství dekontaminačních kapalin 

Způsob nanášení dekontaminačních kapalin Množství [l/m
2
] 

dekontaminační roztok sprchou 0,5 

dekontaminační roztok mechanicky 1 

oplachování vodou (sprcha, mlhová proudnice) 10 

oplachování vodou (sprcha, mlhová proudnice)  

- při zasažení radioaktivní látkou 

50 

Tabulka 2 Aplikační množství dekontaminačních kapalin [2] 

 

2.8 Skladování dekontaminačních činidel 

Dekontaminační činidla se skladují podle pokynů výrobce. V případě chlornanů obsahujících 

aktivní chlor a Persterilu je třeba vzhledem k bezpečnosti a kvalitě dekontaminačního činidla 

striktně dodržovat požadavky na skladování. Skladovat se smí ve větraných a suchých 

prostorech. Je nutno zabránit kondenzaci vzdušné vlhkosti například temperováním 

skladovacích prostor. Velká balení se budou skladovat tak, aby je bylo možno v případě 

problémů odvézt. Při manipulaci se musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření, která 

jsou uvedena na bezpečnostním listu. Nesmí se skladovat společně látky, u kterých by mohlo 

dojít k nežádoucí reakci. [2] 
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3 Dekontaminace obyvatelstva a techniky 

Dekontaminace obyvatelstva probíhá podobným způsobem jako dekontaminace příslušníků 

HZS ČR. 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 činností, která zabraňuje ohrožení života nebo zdraví. Zejména u toxických 

chemických látek je třeba dekontaminaci provést co nejdříve po kontaminaci, neboť včasné 

použití méně účinného prostředku je lepší než opožděné použití dekontaminačních činidel. Je 

zřejmé, že na včasnosti a kvalitě částečné dekontaminace závisí naděje na přežití postižených. 

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

dekontaminaci následuje ve většině případů úplná dekontaminace (hygienická očista) 

v místech speciální očisty. Také úplnou dekontaminaci je nutné provést co nejdříve (pokud je 

to možné). 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, zda jejich zamoření není větší, 

než je povoleno. Pokud i po opakované očistě jsou hodnoty vysoké, může se jednat už  

o vnitřní zamoření a je nutno informovat lékaře. Problémem u této dekontaminace je jímání 

použité kapaliny. [30] 

 

 

Obrázek 2 a Obrázek 3 Dekontaminační sprchy [14] 
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Při dekontaminaci dopravních prostředků a ostatní techniky, jako jsou speciální zařízení  

a stroje jednotek přítomných v kontaminovaném prostoru, přístroje, drobné předměty, nářadí 

apod., je nutno očistit mnoho různých povrchů. Především se jedná o natřené i nenatřené 

kovové povrchy a povrhy skla, pryže, natřeného dřeva, plachtovin, plastů, optického 

materiálu, vnitřku vozidel a řadu dalších povrchů částí vozidel. Při částečné dekontaminaci se 

očišťují především ty části, se kterými přijde obsluha v průběhu další činnosti do styku. 

Drobná technika se očišťuje celá. Pří úplné dekontaminaci, v místech speciální očisty 

techniky, se očišťuje celý povrch dopravních prostředků a techniky. [30] 

 

 

Obrázek 4 Dekontaminační linka [14] 
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4 Opěrné body HZS ČR 

Opěrným bodem HZS ČR se rozumí stanice HZS kraje, na níž je dislokována technika pro 

provádění speciálních záchranných prací a potřebný počet hasičů pro obsluhu této techniky. 

Tyto lokality se rozlišují jako opěrné body pro: 

a) likvidaci havárií NL, 

b) rozšířenou detekci NL, 

c) dekontaminaci techniky a obyvatelstva,  

d) olejové havárie, 

e) velkoobjemové čerpání vody, 

f) dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek, 

g) vyprošťování těžkých vozidel, 

h) záchranu osob ze zřícených budov, 

i) nouzové přežití obyvatelstva, 

j) práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky, 

k) provádění záchranných prací pomocí vrtulníku,  

l) práce pod vodní hladinou. [3] 

Opěrný bod pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva zabezpečuje dekontaminaci 

v návaznosti na vytvoření dekontaminačního pracoviště při zasažení osob a techniky NL při 

haváriích a výskytu a projevech infekčních onemocnění a nákaz. [3] Opěrné body pro 

dekontaminace jsou pro ČR dislokovány následovně: 

1) Praha Holešovice (hlavní město Praha),  

2) Praha Smíchov (hlavní město Praha), 

3) Příbram (Středočeský kraj), 

4) České Budějovice (Jihočeský kraj), 

5) Ústí nad Labem (Ústecký kraj), 

6) Hradec Králové (Královéhradecký kraj), 

7) Jihlava (kraj Vysočina), 

8) Břeclav (Jihomoravský kraj), 

9) Ostrava Fifejdy (Moravskoslezský kraj), 

10)  Ostrava Slezská Ostrava (Moravskoslezský kraj). [3] 
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Obrázek 5 Dislokace opěrných bodů pro dekontaminaci obyvatelstva a techniky [7] 

 

Jednotky, které nenesou pojmenování „opěrný bod“, jsou označeny jako jednotky „základní“ 

nebo „střední“. Pro potřeby Libereckého kraje by byly vhodné opěrné body pro 

dekontaminaci z Hradce Králové, Prahy a Ústí nad Labem. Dojezdové časy z těchto lokalit 

jsou menší než 2 hodiny, což je například menší doba než je nejnižší pohotovostní výjezdová 

doba speciální chemické vojenské jednotky v Liberci tzv. 31. brigády radiační, chemické  

a biologické ochrany (dále jen „31.brchbo“), která je 6 hodin pro chemické družstvo a 24 

hodin pro chemickou rotu. [21] Samozřejmostí v jednotkách označených jako opěrné body 

není jen technika a technické prostředky, ale jsou to i znalosti příslušných osob pro práci 

s NL, dekontaminaci, obsluhu techniky a technických prostředků apod.  
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5 Dislokace stanic HZS Libereckého kraje 

V Libereckém kraji se nachází celkem 9 stanic HZS Libereckého kraje. O jaké typy stanic jde 

a jakou předurčenost mají,  nastiňují následující podkapitoly. Označení typu stanice vychází 

z vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů, ze které je v Příloze č. 13 vyňata tabulka základního  

a minimálního početního stavu příslušníků směny stanic HZS kraje. V Příloze č. 14 uvádím 

podtypy předurčenosti na dopravní nehody a v Příloze č. 15 podrobnosti k podtypům 

předurčenosti na zásah s výskytem NL.  

 

 

Obrázek 6 Dislokace stanic HZS v Libereckém kraji [18] 

 

Příloha č. 24 obsahuje fotografie stanic Libereckého kraje.   
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5.1 ÚO Liberec 

5.1.1 Stanice Liberec 

Typ stanice: C3 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „B“) a pro havárie NL v kategorii „S“. 

Dále slouží jako opěrný bod pro zajišťování nouzového přežití obyvatelstva a pro práce ve 

výšce a nad volnou hloubkou (1 lezecké družstvo). [3, 27] 

5.1.2 Stanice Raspenava 

Typ stanice: P1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „C“) a pro havárie NL v kategorii „Z“. 

[3, 27] 

 

5.2 ÚO Česká Lípa 

5.2.1 Stanice Česká Lípa 

Typ stanice: C1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „B“) a pro havárie NL v kategorii „S“. 

Dále díky 1 lezecké skupině tvoří opěrný bod pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 

[3, 27] 

5.2.2 Jablonné v Podještědí 

Typ stanice: P1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „C“) a pro havárie NL v kategorii „Z“. 

[3, 27] 

 

5.3 ÚO Jablonec nad Nisou 

5.3.1 Stanice Jablonec nad Nisou 

Typ stanice: C1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „B“) a pro havárie NL v kategorii „S“. 

Dále díky 1 lezecké skupině tvoří opěrný bod pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.  

[3, 27] 
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5.3.2 Stanice Velké Hamry 

Typ stanice: P1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „C“) a pro havárie NL v kategorii „Z“. 

[3, 27] 

 

5.4 ÚO Semily 

5.4.1 Stanice Semily 

Typ stanice: C1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „B“) a pro havárie NL v kategorii „S“. 

Dále díky 1 lezecké skupině tvoří opěrný bod pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.  

[3, 27] 

5.4.2 Stanice Turnov 

Typ stanice: P1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „A“) a pro havárie NL v kategorii „Z“. 

[3, 27] 

5.4.3 Stanice Jilemnice 

Typ stanice: P1 

Stanice je předurčená pro dopravní nehody (kategorie „B“) a pro havárie NL v kategorii „Z“. 

[3, 27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

6 Ostatní JPO 

Vedle profesionálních jednotek existují samozřejmě i jednotky dobrovolné a také JPO 

náležící podnikům. V rámci MU je nutno vzít v úvahu tedy i Sbory dobrovolných hasičů obcí 

(dále jen „SDH obcí“), Hasičské záchranné sbory podniku (dále jen „HZS podniku“)  

a Sbory dobrovolných hasičů podniku (dále jen „SDH podniku“). Přílohy č. 16, č. 17, č. 18  

a č. 19 jsou seznamy všech jednotek PO na území Libereckého kraje. V tabulkách je použito 

značení JPO I – JPO VI, které je dále vysvětleno v Příloze č. 21. Aby byla viditelná dislokace 

jednotek JPO II – JPO VI v Libereckém kraji, zanesla jsem jejich polohu do mapy, která tvoří 

Přílohu č. 20. Navíc ještě v Příloze č. 22 je kompletní seznam jednotek PO předurčených pro 

likvidaci úniku NL, který se netýká jen JPO I, ale i ostatních jednotek PO. Dobrovolní hasiči 

jsou na zásahy připravováni v obecnější rovině než příslušníci profesionálních jednotek, ale 

stále jsou to odborníci v PO v porovnání s civilním obyvatelstvem. Je tedy naprosto nezbytné 

s těmito jednotkami při zásahu na NL počítat. U podnikových jednotek je vybavenost  

a školení opět na jiné úrovni, protože v těchto sborech se typové činnosti týkají především té 

oblasti, ve které daná firma podniká. Samozřejmostí je i to, že HZS podniků ve svém oboru 

mohou být i na vyšší úrovni než například HZS krajů.  
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7 31.brchbo 

31. brchbo plní úkoly chemického zabezpečení vševojskového svazku v oblastech: 

- radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum; 

- dekontaminace techniky a materiálu; 

- dekontaminace terénu a terénních objektů; 

- dekontaminace a hygienická očista osob a zraněných; 

- laboratorní analýza radioaktivních a toxických látek; 

- zabezpečení mobilních prostředků kolektivní ochrany ve prospěch štábu nasazených vojsk; 

- hlášení a varování o napadení zbraněmi hromadného ničení. [8] 

 

 

Obrázek 7 Technika Armády ČR - automobil chemický – postřikovací [33] 

 

Základní technické údaje: 

Hmotnost 7780 kg      Délka vozidla: 6890 mm 

Šířka vozidla: 2250 mm     Výška vozidla: 2493 mm 

Obsah nádrže: 2500 litrů     Výkon čerpadla: 595 litrů/min 

Průtokový ohřívač: 502 MJ/hod    Doba ohřevu nádrže: 60 min 

Šířka postřiku mycí lištou: 2500 až 4000 mm 

Spotřeba paliva na ohřev nádrže na teplotu 60°C: 24 až 28 litrů benzínu [33] 
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8 Správa státních hmotných rezerv 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“) zabezpečuje vybrané základní materiály  

a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti 

havarijních služeb a HZS ČR po vyhlášení krizových stavů v systému nouzového 

hospodářství, které nelze zajistit obvyklým způsobem. Systém nouzového hospodářství 

zabezpečuje nezbytné dodávky pro: 

- uspokojení základních životních potřeb, 

- podporu činnosti HZS ČR a havarijních služeb, 

- podporu výkonu státní správy. [32] 
 

Úkolem SSHR při přepravě materiálu je pouze předat požadovaný materiál určené osobě. 

Předávaná zařízení budou provozuschopná a budou mít doplněné provozní náplně, u vozidel 

je uhrazeno „povinné ručení“. Provoz poskytnutých pohotovostních zásob SSHR nezajišťuje. 

Personální zajištění a další zajištění může být pro dekontaminaci zabezpečeno ze strany HZS 

ČR. Seznam materiálu, který SSHR vlastní je vypsán níže, je vypsán v Tabulce 3. [32] 

Termín dodání lze odhadnout na 24 hodin. [34] 

 

Typ Počet 

Dekontaminační pracoviště 7 ks 

Elektrocentrály 2 ks 

Kabelové soupravy 14 souprav 

Hasiva 147 tun 

Čerpadla 666 litrů/s 5 ks 

Čerpadla 10 litrů/s                 135 ks 

Vysoušeče 311 ks 

Protipovodňové stěny 189 ks 

Zařízení pro přepravu vody 1 ks 

Tabulka 3 Seznam materiálu pro dekontaminaci SSHR [32] 

Obrázek 2 a Obrázek 4 jsou přímo příkladem materiálu ve SSHR.  
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9 Zahraniční spolupráce  

Liberecký kraj leží na hranici 3 států – Česká republika, Německo a Polsko. Zahraniční 

spolupráce v podobě příhraniční smlouvy o pomoci při dekontaminaci pro Liberecký kraj není 

v současnosti schválena krajským zastupitelstvem. Vedoucí oddělení krizového řízení  

– Krajský úřad Liberec mi sdělil, že v minulosti bylo již usilováno o smlouvu s Německem  

i Polskem, ale dosud k ničemu takovému nedošlo.  

 

 

Obrázek 8 Trojmezí – Česká republika, Německo, Polsko [31] 
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10 Statistiky 

10.1 Statistiky – Česká republika 

Pro vytvoření statistiky za celou Českou republiku v této práci byly použity podklady ze 

statistických ročenek HZS České republiky. Období 2002 - 2008 jsem zvolila záměrně kvůli 

terminologii MU. V letech 1997 - 2001, které jsou statisticky také dostupné nejen na 

webových stránkách MV ČR, je používáno jiné rozdělení MU a nechtěla jsem proto 

přistupovat k jejich amatérskému sjednocování a třídění. Od roku 2002 je terminologie stejná 

až do dnešní doby a nebylo proto nutné nic upravovat. Graf v Příloze č. 3 znázorňuje počty 

MU v porovnání mezi jednotlivými typy, tabulka v Příloze č. 2 pak obsahuje přímé numerické 

hodnoty. Tabulka 3 a graf na Obrázku 6 se zaměřují pouze na úniky NL na území celé České 

republiky (období 1998 – 2008).  

 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet úniků 

NL 

3469 3852 3768 4156 5693 5883 5550 5630 5809 6377 6242 

Tabulka 4 Úniky NL na území České republiky za období 1998 - 2008 [zdroj 9] 

 

 

Obrázek 9 Úniky NL na území České republiky za období 1998 - 2008 [zdroj 9] 
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10.2 Statistiky – Liberecký kraj 

Statistika za Liberecký kraj pochází přímo z webových stránek HZS Libereckého kraje a je 

zpracována pro okresy - územní odbory (dále je „ÚO“) Libereckého kraje tj. pro ÚO Liberec, 

ÚO Semily, ÚO Česká Lípa a ÚO Jablonec nad Nisou. Statistika je v Příloze č. 4 a č. 5. Je 

nezbytné zmínit, evidované úniky NL jsou především úniky provozních kapalin na silničních 

komunikacích – benzín, nafta, oleje a nejedná se úniky specifických chemických látek, jaké 

by se daly očekávat ve velkých provozech. Liberecký kraj celkově je naprosto atypický tím, 

že se v něm vyskytuje velice málo subjektů jako např. chemické závody nebo jaderné 

elektrárny obecně jako objekty skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb.,  

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. V celém Libereckém kraji se 

nacházejí k 31. 1. 2009 celkově pouze 3 subjekty skupiny B a 2 subjekty skupiny A, jak je 

znázorněno na mapě v Příloze č. 25. [35, 36]  

 

10.3 Statistiky o NL za ÚO Liberec 

Statistiky za ÚO Liberec, které se týkají NL, jsem vytvořila sama z dat ze systému 

Statistického sledování událostí (dále jen „SSU“), které mi byly poskytnuty zástupcem 

Oddělení služeb na Krajském ředitelství Libereckého kraje. Musela jsem si filtrem roztřídit 

události označené jako zásah s přítomností NL, sestavit si základní soubory s daty a následně 

vytvořit grafy. Grafy jsou pro každý rok zpracovány vždy na základně dvou kritérií. V prvním 

případě je to vždy s ohledem na druh NL, v druhém případě potom rozděluji úniky dle 

zasažené lokality. Statistiku za ÚO Liberec obsahují Přílohy č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9. Celkové 

srovnání počtu MU spojených s únikem NL zobrazuje graf  na Obrázku 7 a Tabulka 4.  

 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet úniků NL 156 146 170 176 

Tabulka 5 Počty MU s únikem NL na ÚO Liberec [zdroj 11] 
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Obrázek 10 Počty MU s únikem NL na ÚO Liberec [zdroj 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 146

170 176

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008

Úniky NL 2005 - 2008



25 

 

11 Organizace pro dekontaminaci mimo IZS 

11.1 DEKONTA a.s. 

Specializovaná společnost DEKONTA a.s. uzavřela smlouvu s MV – GŘ HZS ČR ohledně 

poskytnutí pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací JPO, zejména při únicích: 

a) ropných produktů, 

b) dehtofenolových látek, 

c) produktů koksárenské chemie, 

d) toxických látek nebo 

e) jiných cizorodých látek. [19] 

Poskytnutí pomoci na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje nebo MV – GŘ 

HZS ČR může mít několik forem. Možnosti tvoří:  

a) informace a porady odborníka telefonem, 

b) vyslání odborníka na místo zásahu do 30 minut od požádání, 

c) vyslání sil a prostředků na místo zásahu, a to do: 

ca) 30 minut od požádání vozidlo vybavené prostředky pro základní průzkum lokality 

a ochranu povrchových vod, 

cb) 60 minut od požádání skupina odborných hydrogeologů, 

cc) 90 minut od požádání výjezd cisternových automobilů pro přepravu hořlavých 

kapalin I. a II. třídy hořlavosti, výjezd techniky pro zemní práce. [19] 

Dostupnost této firmy by byla poněkud komplikovaná, kdyby měla sídlo pouze v jednom 

místě v celé ČR. Společnost DEKONTA má ale několik základen, které zobrazuje Obrázek 8. 

 

Obrázek 11 Dislokace základen společnosti DEKONTA a.s. [29] 



26 

 

Příloha č. 23 je výňatkem z originálu smlouvy a obsahuje výčet techniky a materiálu, který je 

firma schopna dodat pro pomoc při MU. Ze smlouvy byly pro účel mé práce vymazány 

kontaktní osoby, telefonní čísla a jiné neveřejné údaje. Společnost se zavázala, že je a bude 

schopna likvidovat vzniklé odpady s výjimkou radioaktivních látek a látek s obsahem 

polychlorovaných bifenylů. [29] DEKONTA a.s. nepůsobí jen na českém trhu, ale i po 

Evropě. Smluvní vztah se týká pouze poboček, techniky a služeb v rámci ČR. Z prostředků, 

které je schopna DEKONTA a.s. poskytnout mi přijdou velice výhodná zařízení pro 

zneškodňování nebezpečných odpadů (spalovna, skládka, biodegradační plochy) a zejména 

čerpadla a záchytné kapacity.  
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11.2 Soukromý resort  

Jedná se o vytipování míst v Libereckém kraji, kde by v případě vzniku MU mohla být 

provedena provizorní dekontaminace obyvatelstva a dále techniky a materiálu. Zatím v rámci 

HZS krajů nebyly na toto téma uzavřeny žádné smlouvy, jedná se pouze o teoretické 

rozvržení. Všeobecně by vybraná místa a lokality měla splňovat plynulou činnost v rámci 

dekontaminace, měl by být zajištěn jednosměrný provoz (nečistá část - očista - čistá část)  

a trasy by se neměly křížit. [13] 

11.2.1 Dekontaminace obyvatelstva 

U dekontaminace pro obyvatelstvo je doporučeno, aby se jednalo o velké výrobní podniky  

a závody, které mají větší počty sprch pro zaměstnance, jako jsou například městské bazény, 

koupaliště (pro letní měsíce), lázně nebo provozy velkých firem s větším sociálním zázemím 

nebo další zařízení obdobného typu. U tabulky pro dekontaminaci osob se bude brát za základ 

minimálně 10 sprchových růžic, skladovací prostory (přilehlé prostory ke sprchám, které by 

byly využity pro odkládání zamořených oděvů tzn. místnost před sprchami a pro výdej čistého 

prádla tzn. místnost za sprchami), počet skladovacích prostor (v m
2
, které je možno upravit  

a použít). [13] 

11.2.2 Dekontaminace techniky a materiálu 

U dekontaminace pro techniku a materiál bylo doporučeno, aby byly vybrány například  mycí 

linky (i když jsou součástí čerpacích stanic), dopravci (kteří si sami zabezpečují mytí techniky 

např. ČSAD, ČD) a další zařízení obdobného typu. V případě, že u nich není k dispozici 

dostatečná plocha, je nutno počítat s vytipováním nejbližší veřejné velké plochy - parkoviště 

apod. U tabulky pro dekontaminaci techniky a materiálu se budou rozlišovat následující 

kategorie: [13] 

- mytí techniky, materiálu  

 T  - mytí jen techniky (osobní i nákladní)  

 M  - mytí jen materiálu (např. není dostatečná plocha, …) 

 TM  - mytí techniky i materiálu 

- u techniky (T) dále specifikovat (např. TAO, TANM) 

 AO  - jen auta osobní 

 AN  - jen auta nákladní, autobusy, traktory a další speciální technika 

- způsob mytí  

 MR  - mycí rám 

 M  - myčka (krytá hala s kartáči nebo s  vysokotlakým zařízením) 
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 V  - přenosné vysokotlaké zařízení na volné ploše 

- číslo za zkratkou, např. MR 3 - tři mycí rámy [13] 

11.2.3 Dislokace provizorních dekontaminačních stanovišť 

Rozmístění soukromých subjektů v Libereckém kraji je soustředěno do větších měst – obcí 

s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Do mapy v Příloze č. 10 jsem zanesla jejich polohu 

v Libereckém kraji. Samozřejmě ne ve všech ORP se našla vhodná stanoviště. Podrobný 

výčet z jednotlivých ORP se stanovišti pro dekontaminaci obyvatelstva obsahuje Příloha č. 11 

a seznam stanovišť pro dekontaminaci techniky a materiálů je sestaven v Příloze č. 12. 

V obou přílohách jsem úmyslně vymazala jména kontaktních osob a telefonní čísla. 

Z každého z obou seznamů jsem vybrala po jednom subjektu. Jelikož jsem z Liberce, vybrala 

jsem si kvůli dostupnosti bazén a automyčku v Liberci. Obě firmy jsem osobně navštívila  

a danou problematiku přednesla jejich zástupcům. V Plaveckém bazénu v Liberci jsem 

mluvila přímo s jeho ředitelem. V logistické firmě ČSAD Liberec jsem měla domluvenou 

schůzku s vedoucím pracovníkem mycí linky. Společně s ním jsem se seznámila se stavbou 

myčky a základními parametry a následně jsem byla přeposlána na oddělení vodohospodářů, 

kde jsem měla možnost poznat další příslušenství mycí stanice. 
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11.3 Ještědská sportovní Plavecký bazén Liberec spol. s r.o.  

11.3.1 Umístění 

Společnost Ještědská sportovní Plavecký bazén Liberec se nachází na adrese Tržní nám. 1338, 

PSČ 460 01 v Liberci – Starém Městě. Jedná se o klasický plavecký bazén délky 50 m s osmi 

drahami s přidruženými službami jako je například wellness centrum, vířivky, solária, 

restaurace a venkovním areálem s volejbalovým hřištěm a sluneční loukou. Bazén má 

otevřeno každý den kromě sanitárních dnů (jednou do měsíce), kdy je otevírací doba omezena 

a otevřeno je jen v odpoledních hodinách.  

 

 

Obrázek 12 Umístění firmy Ještědská sportovní Plavecký bazén Liberec [5] 
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Obrázek 13 Areál bazénu [20] 

 

Obrázek 14 Vchod do areálu [20] 
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Sociální zázemí je v bazénu logicky rozděleno na muže/ženy. Obě části mají samostatný 

vchod, vlastní šatny a sprchy jak je vidět na Obrázku 12 a Obrázku 13. Požadavek 

jednosměrnosti dekontaminačního provozu by bylo možné splnit otevřením východu přes 

sluneční louku, jak je znázorněno zelenou šipkou na Obrázku 13.  

 

 

 

 

Obrázek 15 Plánek 1. nadzemního podlaží [20] 
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Obrázek 16 Plánek 1. podzemního podlaží [20] 
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11.3.2 Sprchy 

Připravenost libereckého bazénu na možnost dekontaminace jsem konzultovala přímo s jeho 

ředitelem. Koncepce odpadních vod není pro tato zařízení vůbec řešena, protože se v ní 

nenacházejí žádné nebezpečné látky. Ve vodě, která z bazénu za normálních okolností 

odchází, je obsažen pouze chlor sloužící jako dezinfekce a dále ještě mycí prostředky. Právě  

u bazénu musím tedy zdůraznit jeho nevhodnost pro dekontaminaci, protože není možné 

upravovat odpadní produkty před jejich vypuštěním do veřejné kanalizace. Společnost je 

napojena pouze na vodovody a nemá žádný záložní zdroj vody. Sociální zázemí čítá celkově 

30 sprchových růžic v části pro ženy i muže dohromady. Rozvody vody tvoří potrubí z PVC 

nebo mědi, ve kterých je také přiměšován chlor. Na místo chloru je reálné přidat i jiný 

detergent – dle slov pana ředitele není možné technicky vyměnit zásobník chloru za zásobník 

s detergentem, ale jelikož voda, která proudí ze sprch pochází z bazénu, dalo by se potřebné 

koncentrace docílit namícháním roztoku přímo vlitím detergentu do bazénu. Tady se ale 

naskýtá otázka, jaké množství detergentu by bylo potřeba pro vytvoření optimální 

koncentrace v celém objemu bazénu (průměrná hloubka cca 2,5 m, délka 50 m, šířka 22 m = 

2750 m
3
 – při přimísení detergentu na požadovanou koncentraci 4% by bylo potřeba 110m

3
!). 

Celou plochu sprch pokryvá dlažba. Stěny i přepážky jsou taktéž vykachlíkované jak je 

názorně vidět na Obrázku 14. Ve sprchách se nacházejí navíc ještě hadice, kterými lze 

dočišťovat prostor kolem sprchových koutů.  

 

 

Obrázek 17 Sprchy [20] 

 

11.3.3 Odpadní voda 

Odpadní voda v areálu není nijak upravována.  
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11.4 ČSAD Liberec a.s. 

11.4.1 Umístění 

Podnik ČSAD Liberec se nachází na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 460 06. 

Jedná se o velkou asfaltovou plochu v blízkosti rychlostní komunikace (trasa Praha – Liberec) 

v Liberci Rochlicích, která slouží jako parkoviště, servis a čerpací stanice pro autobusy, 

nákladní automobily i osobní automobily nejen pro firmu ČSAD Liberec, ale také pro další 

přidružené dopravce jako je například Dopravní podnik města Liberce – DPML.  

 

 

Obrázek 18 Umístění firmy ČSAD Liberec [5] 

 

Celý areál má pouze jeden vjezd. Podmínkou zařazení do seznamu dekontaminačních 

stanovišť byla jednosměrná průjezdnost. Té v tomto případě lze docílit otevřením brány 

objektu Celní správy, která s ČSAD Liberec bezprostředně sousedí. Tato brána není za 

normálních okolností otevírána ani používána, za stavu MU by se ovšem otevřít dala. Celá 

parkovací plocha je ve skutečnosti malým svahem kvůli stékání vody s nečistotami z aut, 

včetně olejů, benzínu, nafty apod. Na konci svahu je odtokový žlab, který vede do záchytné 

jímky v podzemí. Zmíněné skutečnosti popisuje Obrázek 16 a Obrázek 17.  
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Obrázek 19 Popis stanoviště – ČSAD Liberec [5] 

 

Obrázek 20 Náklon parkovišti [5] 
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11.4.2 Mycí linka 

Mycí linka v tomto areálu je rozdělena na dvě části. První část je průchozí linka pro autobusy 

a nákladní automobily. Mytí je automatické pomocí rotujících kartáčů a sprchových rámů, 

nejsou zde ale žádné koleje, které by samostatně provedly automobil linkou. Řidič vozidla 

zůstává při mytí ve voze, řídí vozidlo a koriguje jeho rychlost. Umytí jednoho autobusu nebo 

nákladního auta s návěsem trvá 5 - 10 minut. Šířka mycí stanice je cca 2,5 m, výška odpovídá 

cca 4 m, což jsou parametry, které odpovídají vozidlům na českých silnicích. Na stěnách je 

umístěno několik čidel, která zajišťují nepřetržitý chod linky po dobu mytí. Není zde jen 

jedno čidlo, které by mohlo například zachytit mezeru mezi návěsem a tahačem a vypnout tak 

celý mycí proces. Nákladní auta bez návěsu se myjí ručně tlakovým mytím („vapkou“). 

V tomto případě je časový interval značně závislý na zručnosti obsluhy a typu automobilu. 

Druhou částí linky je samostatná garáž s vapkami, do které se najíždí s osobními automobily. 

Není vyloučeno, že by se nedalo s osobním autem najet i do automatické mycí linky, ale jak 

mi bylo řečeno přímo vedoucím pracovníkem mycí stanice, linka na to není svým řešením 

stavěna a nikdo to ani zatím nezkoušel. V rámci mytí (automatické i ruční mytí) se používají 

jen ekologicky odbouratelné saponáty, které jsou regulovatelně přiměšovány z barelů do 

vody. V případě potřeby jiného detergentu než klasického saponátu by bylo bez obtíží možné 

pouze vyměnit zásobník se saponátem za zásobník s požadovaným detergentem a nastavit 

potřebné přiměšování pro vytvoření optimální koncentrace. Rezerva vody pro mycí linku je 

umístěna v zásobníku, který trvale doplňuje přívod z vlastní studny. Rychlostí 6 l/s se čerpá 

voda ze studny hluboké 22 m.   

 

 

Obrázek 21 Vjezd do mycí linky [14] 
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Obrázek 22 Mycí kartáče a rámy [14] 

 

 

Obrázek 23 Kamion s návěsem najíždí do mycí linky [14] 
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Obrázek 24 a Obrázek 25 Mycí box pro osobní automobily [14] 

 

11.4.3 Odpadní voda  

Podlaha jak v automatické lince, tak v mycím boxu pro osobní automobily je úmyslně stavěna 

do mírného zkosení, aby všechna odpadní voda odešla do příslušného potrubí.  

 

 

Obrázek 26 Zkosení podlahy mycí linky [14] 

 

Odpadní voda odchází nejprve do první otevřené záchytné jímky, ve které se nechávají 

sednout hrubé nečistoty jako například kamínky, písek, prach. Jímka má přepad, kterým voda 

dále putuje do druhé záchytné jímky v podzemí.  
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Obrázek 27 Přívod odpadní vody do otevřené povrchové jímky [14] 

 

 

Obrázek 28 Přepady v otevřené povrchové jímce [14] 



40 

 

Podzemní jímka má větší rozměry (20 x 5 x 4 m) z důvodu dalšího ustálení odpadní vody. 

Oleje a ropné produkty obecně nejsou ve vodě rozpustné, ale pohybem vody se dokážou ve 

vodě zvířit a nevzniká potom klasicky známý povlak na hladině. Kvůli tomu se nechává 

odpadní voda ustalovat v druhé podzemní jímce, jejíž příslušenství tvoří mimo jiné i olejový 

separátor, který po ustálení sbírá oleje z hladiny. Jímka je opět opatřena přepadem, kterým 

odchází přes koksové filtry zbytek vody. Propojovací potrubí a kanály jsou z kameniny  

a betonu. Jelikož do podzemní jímky ústní i splašky z parkoviště, je vstup do jímky jištěn 

vstupním zúžením, které by v případě přívalového deště (a tím pádem velkého množství 

tekutin z parkoviště) zabránilo vyplavení jímky. Přebytečná voda za velkého deště tedy 

rovnou odchází pryč. Podzemní jímku jsem bohužel nenavštívila, ale bylo mi sděleno, že je 

přístupná a že v případě dekontaminace by bylo možno na hladinu pokládat sorpční materiály, 

přimíchávat látky například pro dezinfekci a že i koksové filtry jsou vyměnitelné, pokud by 

bylo potřeba provádět filtraci přes jinou speciální látku.  
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12 Analýza posloupnosti aktivace 

 

1.
• HZS Libereckého kraje

2.
• SDH obcí

3.
• HZS podniků, SDH podniků

4.

• HZS Ústí nad Labem

• HZS Hradec Králové

• HZS hl. m. Praha

5.
• DEKONTA a.s.

6.
• 31. brchbo a SSHR

7.
• SOUKROMÉ SUBJEKTY
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13 Vyhodnocení výsledků průzkumu  

Z hlediska HZS Libereckého kraje vidím několik výhod dekontaminačního stanoviště 

v soukromé firmě. Především je to velká kapacita a téměř okamžitá dostupnost, také 

skladovací prostory nebudou nevyužity. Na druhou stranu si myslím, že nevýhody silně 

převažují. Mycí linku nebo bazénové sprchy nelze naložit na přívěs a nelze je odvést 

k zasaženému místu MU. Jejich imobilita je naprosto neotřesitelná a proto by musel logicky 

navazovat problém s logistikou, se kterou je zase nedílně spojeno zavlečení druhotné 

kontaminace do další oblasti. Nevýhody se také týkají škod na soukromém majetku. NL nebo 

detergent nebo jiný element mohou zničit svou chemickou/mechanickou agresivitou 

využívaná zařízení. Dalším bodem nevýhod je nutnost obsluhy provizorních 

dekontaminačních stanovišť ze strany nejen hasičů (hasiči budou obsluhovat i svoje 

dekontaminační stanoviště), ale možná i ze strany zaměstnanců firmy nebo preventivní 

vytvoření speciálních školených skupin. To potom značně komplikuje jejich dostupnost. 

Pokud by opravdu někdy v budoucnosti měl vzniknout smluvní vztah s tímto typem podniků, 

musel by HZS Libereckého kraje zajišťovat v rámci IZS školení a informovanost pro dotčené 

subjekty a skupiny. To už samozřejmě dělá i s jinými firmami, ale mezi nevýhody určitě patří 

i náklady na tuto spolupráci. Jednu položku bych ráda zařadila mezi výhody i nevýhody, 

protože se na ni lze podívat ze dvou úhlů pohledu. Tou položkou je napojení na veřejnou síť 

vodovodů a kanalizací. Plus tohoto bodu je zásobování vodou bez nutnosti externího 

napojování a výhodou přípojky na kanalizační síť je okamžité se zbavení odpadní vody, 

pokud není nebezpečná nebo pokud se její nebezpečnost zlikviduje na místě dekontaminace. 

Nevýhodou vodovodního řadu je, že voda z něj by už samotná mohla být kontaminována 

nebo by mohlo dojít k jeho odříznutí a tak nemožnost mokré dekontaminace, se kterou se na 

tomto stanovišti počítá. Minusem přípojky ke kanalizaci je skutečnost, že pokud by nebyla 

možnost upravovat odpadní vodu před jejím vypuštěním, způsobila by dekontaminační 

činnost zamoření dalšího území skrze kanály a odpadní stoky.  
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14 Navrhovaná opatření 

Pokud porovnám výsledek svého zkoumání, mycí stanice by dokázala pracovat s odpadními 

produkty daleko lépe než bazén a v případě MU by její použití bylo určitě efektivnější. 

V případě mycí linky by bylo nutné omezit možnosti vzniku odparu NL. Největším 

problémem je otevřená jímka – při MU by před zahájením dekontaminace bylo nezbytné 

zajistit její neprodyšné zakrytí. Navrhuji možnost zakrytí dřevěnými nebo plastovými 

deskami a jejich zatěsnění montážní pěnou. Druhou možností je například využití 

zastřešovacích systémů na zahradní bazény a opět zatěsnění pěnou. Zastřešení by se 

realizovalo přes firmy zabývající se bazény. Na ÚO Liberec by to mohla být firma BALAST 

(Liberec - Krásná Studánka), na ÚO Česká Lípa firma Hanuš Košnar – BAZÉNY (Kunratice 

u Cvikova), na ÚO Semily firma INTERGLOBAL (Turnov) a na ÚO Jablonec nad Nisou 

firma Martin Uzel – BAZÉNY NA MÍRU (Mukařov). Jako rychlou improvizovanou možnost 

navrhuji igelitovou plachtu, která je k dispozici na vozech HZS Libereckého kraje, její 

natažení a zapěnění. V rámci všech 3 způsobů se bude muset nechat v izolaci otvor pro přívod 

detergentů – zavedení hadice a zapěnění kolem jejího obvodu. Jiná otázka se naskýtá v rámci 

využitelnosti plaveckého bazénu. Navrhuji situaci vyřešit vytipováním bodů na kanalizační 

síti tak, aby jejich poloha byla co nejblíže nad plaveckým bazénem a z těchto bodů vypouštět 

do kanalizace koncentrovaný neutralizační prostředek – detergent, který zlikviduje NL 

z odpadních produktů bazénu. Koncentrovaný detergent by při dekontaminaci uškodil 

lidskému zdraví i například potrubní síti v PVC provedení, ale neuškodí kanalizačním stokám 

z kameniny nebo betonu. Zároveň s touto činností se zapění kanálové otvory mezi bazénem  

a místem vpouštění detergentu a navrhovala bych i zapěnění několika kanálových otvorů za 

výpustí bazénu. Dále ve vytipovaných větvích sousedních kanalizačních stok bych doporučila 

měření koncentrací a případné další zatěsnění. Řešení v podobě neutralizace odpadních vod 

po dekontaminaci až v kanalizační síti bych použila u všech objektů, u kterých by se analýzou 

zjistily nedostatky v nakládání s odpadními produkty.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat možnosti dekontaminace pro Liberecký kraj 

v rámci IZS i mimo něj. Navrhla jsem opatření, která by pomohla při realizaci spolupráce 

s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami v oblasti dekontaminace.  V práci není 

řešen vztah k sousedním evropským státům, protože tento vztah legislativně na úrovni 

Krajského úřadu není uzavřen. HZS Libereckého kraje by mělo v budoucnosti zvážit nutnost 

vytvoření smluvních vztahů. Já osobně si myslím, že pro Liberecký kraj existují jiné možnosti 

zajištění dekontaminace. Reálně si nedokážu představit MU takového typu  

a rozsahu, aby byla dekontaminace v soukromém resortu smysluplná a účinná. Snad taková 

havárie jako jaderný výbuch nebo uvolnění NL z jednoho koncentrovaného bodu, od kterého 

by obyvatelstvo prchalo a cestou od epicentra by se dekontaminovalo. V nebezpečné zóně 

takové MU by se v první řadě jednalo o lidské životy a těžko by se bral ohled na životní 

prostředí a nebylo by důležité, co a v jakém množství se vypustí do kanalizace. Otázkou je, 

jestli není prvořadé z centra MU s NL nejprve evakuovat a teprve v dalším kroku 

dekontaminovat. Vně nebezpečné zóny by se ale o životní prostředí už jednalo a muselo by se 

počítat s odpadními produkty při dekontaminaci. Dalším aspektem je, že Liberecký kraj nemá 

infrastrukturu typu chemických závodů apod. a MU takového rozsahu, aby byly potřeba 

soukromé subjekty, nelze příliš předpokládat. Na druhou stranu je nutné v současnosti brát 

v úvahu teroristické útoky, které by mohly mít zničující dopad na jakékoliv území. Můj 

konečný názor na provizorní stanoviště dekontaminace v soukromém resortu je po výčtu 

daných skutečnosti negativní a dekontaminaci v těchto prostorách bych nedoporučovala nebo 

alespoň ne do té doby, než by bylo ze strany HZS Libereckého kraje provedeno podrobné 

ohledání technologií a celkových možností u každého subjektu individuálně.  
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Seznam použitých zkratek 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor ČR 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

ČR    Česká republika 

MV – GŘ HZS ČR  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

MU    Mimořádná událost 

NL    Nebezpečná látka/y 

PO    Požární ochrana 

JPO    Jednotka požární ochrany 

31. brchbo   31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 

SDH     Sdružení dobrovolných hasičů 

ÚO    Územní odbor 

SSU    Statistické sledování události 

ORP    Obec s rozšířenou působností 

PVC    Polyvinylchlorid  
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