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Příloha č.1 

Název: x1
Činnost skupiny pro evakuaci obyvatel pomocí 
autobusu ze zóny  JEDU a JETE

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 3

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Činnost skupiny pro evakuaci obyvatel pomocí autobusu ze zóny havarijního 

plánování  JE Dukovany a Temelín, je metodický postup ke snížení možné 
radioaktivní kontaminace evakuovaných obyvatel a evakuačního autobusu na 
nejnižší možnou míru.   

II. 

Úkoly a postup činnosti 
2. Skupinu pro evakuaci obyvatel pomocí autobusu tvoří, řidič autobusu (Ř-1) a 

dva pomocníci (P -1,2). 
3. Evakuační autobus se připraví tak, abychom snížili na minimum zamoření 

osádky, ale i autobus samotný. Případná dekontaminace autobusu je složitá,  
finančně náročná a může převyšovat hodnotu samotného autobusu. 

4. Dále popisuje  způsob nástupu osob do autobusu,  přesun v koloně a vzdálenosti 
od vozidel. Protože tím snížíme kontaminaci vnějšího povrchu autobusu od 
zvířených  radionuklidů,   předním jedoucím  vozidlem. 

5. Skupina  pro evakuaci obyvatel pomocí autobusu disponuje: 

a) Ručním postřikovačem, vaničkou, vědrem,  připravenou  směsí… 

 Dekontaminační směsi 

6. Dekontaminační(dezaktivační) směsi obsahují 0,5 % detergentů  nebo saponátu.  

Příklad utěsnění autobusu: 

Ucpání  3 x 

ventilace  hadrou 

Překrytí mřížky 

chladiče hadrou 

Ucpání ventilace  

hadrou  
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Metodický postup evakuace obyvatel ze zóny havarijního plánování  JE Dukovany a     

JE Temelín:  

Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

1.
Jodová 
profylaxe

Provede 
jodovou 
profylaxi

Ř - 1     
P - 1     
P - 2

Polknou 2 tablety jodidu draselného min. 1 hod před výjezdem 
do zóny havarijního plánování.

Ř - 1

Zkontroluje technický stav autobusu a  PHM  případně jej 
doplní. Pomocí hader namočených  ve směsi 0,5 % detergentu, 
utěsní ventilaci ve střeše autobusu, dále překryje chladič, ale 
musí být zabezpečeno chlazení. Utěsní ventilaci autobusu  a 
přepne na vnitřní ventilaci.

P - 1      
P - 2

Na všechny sedačky v autobusu přetáhnou PE. pytle, aby zakryly 
celou sedačku (sedák a opěradlo). Uzavřou všechny okna a 
utěsní ventilační okénka ve střeše autobusu.

3. Příprava řidiče
Převezme 
příkaz k 
evakuaci

Ř - 1

Odebere příkaz k evakuaci (obec evakuace, přijímací středisko, 
jméno řidiče), nastuduje trasu evakuace. Provede dohovor s 
velitelem přesunu příslušníkem Policie ČR (místo, čas odjezdu, 
případně spojení ….) a  pokud není, tak se starostou evakuované 
obce. Označí autobus číslem převozu, které umístí za čelní sklo. 

4. Výjezd do zóny

Ustrojení 
prostředku 
ochrany a 
vjezd do zóny

Ř - 1     
(P - 1)   
(P - 2)

Ustrojí si jednorázový ochranný oblek a před vjezdem do zóny 
nasadí respirátor nebo ochranou roušku. Při nastupování 
evakuovaných  má řidič  k dispozici dva pomocníky, kteří mohou 
být až z evakuované obce.

5.
Přesun do 
evakuované 
obce

Řídí autobus Ř - 1
Dodržuje min. 100 m vzdálenost od před sebou jedoucího 
vozidla, rychlost max. 60 km/h, aby nebyl autobus zbytečně 
kontaminován  radioaktivním prachem.  

6.
Příjezd  do 
evakuované 
obce

Zastaví na 
určeném místě

Ř - 1
Pokud je, tak přebere seznam evakuovaných od starosty nebo 
jiné pověřené osoby. Případně přistaví autobus co neblíže 
evakuovaných budov.

7.
Příprava 
nástupního 
místa 

Autobus 
zůstává na 
místě

P - 1       
P - 2

Připraví si vaničku se směsí 0,5 % detergentu a PE pytel na 
igelitové návleky (sáčky) od bot. Provedou oplach  plochy kolem 
nástupního místa do autobusu. Pokud lze, mohou opláchnout 
pomocí postřikovače přístupové cesty od evakuovaných budov 
až k autobusu. 

P - 1    
P - 2       

Oznámí evakuovaným osobám ,,Zde do pytle odložte 
improvizované návleky z obuvi a potom si očistěte boty ve 
vaničce" Pomáhá evakuovaným  osobám.

Ř  - 1
Oznámí osobě ve dveřích  ,,Jaké je vaše jméno a jaké máte číslo 
popisné" zapisuje do záznamníku nebo si odškrtává osoby ze 
seznamu. 

9.
Odjezd z místa 
evakuace a 
přesun na KRS

Osádka sedí na 
místech

Ř  - 1
Dodržuje min. 100 m vzdálenost od před sebou jedoucího 
vozidla a rychlost max. 60km/h, aby nebyl autobus zbytečně 
kontaminován  radioaktivním prachem.  

10. Příjezd na KRS
Osádka sedí na 
místech

Ř  - 1
Zastaví na značce STOP a předá seznam osob obsluze KRS a 
řídí se pokyny obsluhy KRS

11.
Odjezd na místo 
dekontaminace 
techniky

Řídí autobus Ř  - 1

Vyčká na zelenou na semaforu  před každým postřikovým 
rámem.  Do rámu najíždí rovně  a projíždí postřikovými rámy  
stálou  rychlostí max. 5 km/h se zařazeným 1.stupněm bez 
brždění a zrychlování.

Evakuované 
osoby 
přicházejí v 
zástupu

Nástup osob8.

Příprava 
autobusu k 
výjezdu do zóny 
evakuace

Autobus 
zůstává na 
místě

2.
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                 Příklad stanoviště nástupu  evakuovaných do  autobusu: 

 

III. 

Ochrana  

 

7. Ochrana řidiče a pomocníků před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy 
hrozí povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy (jednorázové převleky) s ochranou maskou 
(respirátory), které chrání proti kontaminaci, neposkytují však ochranu proti 
vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
8. Při evakuaci osob je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi: 

a) Případná agresivita nebo velký stres  evakuovaných osob. 
b) Dopravní nehoda nebo technická závada. 
c) Možná kontaminace při nastupování evakuovaných obyvatel nebo za 

přesunu z ventilace a netěsností. 
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Příloha č.2 

Název: x2
Činnost dozimetrické skupiny na kontrolně 
roztřiďovacím stanovišti (KRS) 

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 9

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Kontrolně roztřiďovací stanoviště (KRS) je určeno k roztřízení  techniky a její 

osádky, na kontaminované a nekontaminované (čisté) od radioaktivních látek, 
po radiační havárii v JE Dukovany a Temelín.  

2. Zřizuje se na evakuačních trasách před místem dekontaminace a na výstupu ze 
zóny havarijního plánování  JE Dukovany a Temelín. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3. Kontrolně roztřiďovací stanoviště je zřízeno před zahájením řízené evakuace. 
4. Dozimetrickou skupinu tvoří dva dozimetristy (D -1,2) vybaveni dozimetrickým 

přístrojem (DC – 3E -98 / RP 114/DC-3H-08) a jeden zapisovatel  (Z).  
5. Na stanovišti (KRS) se proměří  dávkový příkon vnějšího povrchu techniky a 

zaeviduje se do záznamníku. Podle dávkového příkonu se rozdělí technika  do 
skupin dvou. 

a) Skupina pod 10 µGy/h na  mírně kontaminovanou  techniku, stačí ji 
opláchnout  mimo dekontaminační místo, ale u osádky je provedena 
orientační dozimetrická kontrola osob ve vozidle, v případě povrchové 
aktivity osob nad 100 Bq/cm2 jsou tyto osoby odvezeny na místo 
dekontaminace osob. U ostatních osob je doporučeno provedení 
osprchování a výměna oblečení v přijímacím středisku. 

b) Skupina nad 10 µGy/h na  kontaminovanou techniku, ta je odeslána na 
místo dekontaminace. 
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Postup pří dozimetrické kontrole: 

Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

1.
Příjezd 
zasaženého 
vozidla 

Řidič zastaví 
vozidlo a 
naslouchá 
pokynu 
obsluhy KRS

D - 1
Oznámí řidiči vozidla ,,Zůstanete ve vozidle i s osádkou bude 
provedena dozimetrická kontrola vozidla"

2. Evidence vozidla
Řidič a osádka 
zůstává na 
místě

Z

Zapíše RČ, typ a druh vozidla do záznamníku pro vozidla. Zeptá 
se řidiče ,,Z jaké obce jedete (u autobusu) ukažte mi příkaz k 
evakuaci" Zapíše místo evakuace, počet přepravovaných a číslo 
příkazu k evakuaci"

D - 1

Měříme dávkovíýpříkon  ve výšce sondy dozimetru*1 10 cm nad 
jednotlivými částmi vozidla. Začínáme čelem techniky od 
střechy(pokud je žebřík) na přední sklo, dále nejvíce se zaměříme  
na oblast chladiče (nejpravděpodobnější zamoření), pak nárazník. 
V případě osobního vozidla proměříme motorový prostor. 
Přecházíme na levou stranu obdobně jako na čele vozidla, zde se 
zaměřujeme na podběhy a vstupy do vozidla. Naměřené hodnoty  
hlásí zapisovateli.

D - 2

Měříme dávkový příkon ve výšce sondy dozimetru*1 10 cm nad 
jednotlivými částmi vozidla. Začínáme pravou stranou techniky 
od střechy(pokud je žebřík)  na  okna,  u autobusů se zaměříme 
na nástupní dveře až po podběhy.   Přecházíme na zadní stranu a 
postupujeme obdobně jako na pravé straně vozidla od střechy až 
po nárazník. Naměřené hodnoty  hlásí zapisovateli.

Z Zapisuje hlášené hodnoty.

4.
Vyhodnocení 
vnější 
kontaminace

Zůstává na 
místě

D - 1

Vyhodnocení naměřených hodnot,pokud jsou pod 10 µGy/h se 
provede ještě orientační dozimetrická kontrola osob ve vozidle. V 
případě hodnoty nad 10 µGy/h oznámí řidiči ,,Nejvíce 
kontaminována jsou tato místa …. ( podle naměření) a jeděte na 
místo dekontaminace tímto směrem.... a dodržujte dopravní 
značení". V případě hodnoty  nad 10 µGy/h oznámí řidiči ,, 
Vozidlo je vážně kontaminováno, jděte na místo dekontaminace 
tímto směrem.... a dodržujte dopravní značení".

5. D - 1

Provede orientační kontrolu zamořených osob z levé strany 
vozidla nebo levou stranu osob sedících v autobuse. Měříme 

plošnou aktivitu sondou dozimetru*2  kolmo  ve vzdálenosti 
přibližně 10 cm od povrchu těla a jen obličejovou část. Osobám, 

které překračují hodnotu 100 Bq/cm2 oznámí ,,Jste 
kontaminován, prosím vystupte, budete odvezen na místo 
dekontaminace".

D - 2

Provede orientační kontrolu zamořených osob z pravé strany 
vozidla nebo pravou stranu osob sedících v autobuse. Měříme 

plošnou aktivitu sondnou dozimetru*2  kolmo  ve vzdálenosti 
přibližně 10 cm od povrchu těla a jen obličejovou část. Osobám, 

které překračují hodnotu 100 Bq/cm2  oznámí ,,Jste 
kontaminován, prosím vystupte, budete odvezen na  místo 
dekontaminace". 

Z
Oznámí osádce,,Na přijímacím středisku se důkladně osprchujte a 
převlékněte"  a  řidiči ,, Jeděte do přijímacího střediska".

5.

3.
Dozimetrická 
kontrola vnějšku 
vozidla

Řidič a osádka 
zůstává na 
místě

Otevře vozidlo 
a osoby 
zůstávají na 
místě

Orientační 
dozimetrická 
kontrola 
přepravovaných 
osob

 

Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na dávková příkon  [ mG/h,µG/h ],                                    

2. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]   
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Algoritmus činnosti  dozimetrické kontroly:  
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Příklad  postupu dozimetristy č.1 a č.2 u autobusu: 

  Pokud je žebřík       Pokud  je žebřík     

 

 

Příklad  postupu dozimetristy č.1 a č.2 u osobního vozidla: 
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     Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 , 890367,782369 Monitoroval : des. Jan Bruna, svob.Petr Gol Číslo zaznamíku: 45

Typ*1 RZ
Přední 
část

Chladič
Levá 
strana

Pravá 
strana

Zadní 
část

Konta. 

řidič*4

Konta. 

osádka*4
Počet kon. 

osob

789 10,23 O 1Q1 45 78 Petr Vomáčka 3 120 250 80 60 40 A

790 10,24 A 1W2 78 45 Jan Hadek 38 7 9 5 4 2 N N A 12

Poznámky: 1.( osobní -O ,autobus -A, nákladní -N) , 2.(zapisovat jen netvětší hodnotu), 3.(jen v případě, pokud není vnější povrch kontaminován), 4.( místo dekontaminace,ano -A,ne -N)

Vozidlo                                      
Orientační kontr.osob*3              

Úroveň aktivity [Bq/ cm2]
Odeslání 
na MD 

*4

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ VOZIDEL NA KRS
(pro všechna monitorovaná vozidla)

 Vnější povrch vozidla *2                            

Dávkový příkon  -  [µG/h ]                                   Pořad. 
číslo

Čas 
měření

Jméno řidiče
Počet 
osob
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            III. 

Ochrana  

 

6. Ochrana dozimetrických skupin na KRS před rozptýlenými radioaktivními 
látkami, kdy hrozí povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím 
radioaktivních látek se používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které 
chrání proti kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření 
zářením gama.  

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
7. Při dozimetrické kontrole je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi: 
a) Velké množství techniky znamená, velké nároky na personál, nutnost 

pravidelného střídání  skupin max. po 2 hodinách. 
b) Případná agresivita nebo velký stres  evakuovaných osob. 
c) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
d) Pravidelné monitorování osobního dozimetru u personálu. 
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Příloha č.3 

Název: x3
Dekontaminace techniky  pří kontaminaci 
radioaktivními látkami 

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 5

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Stanoviště dekontaminace techniky je určeno k provedení vnější dekontaminace 

techniky od radioaktivních látek, po radiační havárii na JE Dukovany a Temelín.  
2. Zřizuje se za kontrolně roztřiďovacím stanovištěm a je součástí  místa 

dekontaminace  v zónách havarijního plánování  JE Dukovany a Temelín. 
3. Stanoviště dekontaminace techniky má vždy tři stupně dekontaminace: 

1. Stupeň  k hrubému oplachu techniky. ( MZ -82, POR - 82, proudnice) 
2. Stupeň k nánosu dekontaminační směsi ( POR - 82, rám SDT) 
3. Stupeň k oplachu dekontaminační směsi. ( MZ -82, POR -82, rám SDT) 

4. Stanoviště dekontaminace techniky lze provést: 
1. Varianta: LINKA 82 – musí být dostatečný zdroj vody a je hlavně určena 

k dekontaminaci vojenské techniky. 
2. Varianta: 3 x POR - 82 -   je improvizovaná  kombinace z důvodu snížení 

spotřeby vody, ale při zachování dostatečné účinnosti na civilní techniku. 
3. Varianta: 2 x POR - 82 - je redukovaná  kombinace z důvodu snížení 

spotřeby vody, ale za předpokladu, že hrubý oplach provedeme pomocí 
vysokotlaké proudnice (určena jen kolem kol a podběhů).    

4. Varianta: SDT - HZS - moderní řešení s nižší  spotřebou vody a záchytnou 
vanou na kontaminovanou vodu.     

II. 

Úkoly a postup činnosti 
5. Stanoviště dekontaminace techniky  varianta 1.( LINKA 82) obsahuje: 

a) Dvě mycí zařízení  MZ - 82   

b) Postřikový rám POR 82  

c) Chemický automobil T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M k přípravě a 
nánosu dekontaminační směsi  

d) Případně cisterna (fekální) na odvoz kontaminované vody 

e) Případně cisterna(CAS) pro zabezpečení vody 
6. Stanoviště dekontaminace techniky  varianta 2. (3 x POR - 82) obsahuje: 

a) Tři postřikové rámy  POR 82  

b) Chemický automobil T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M k přípravě a 
nánosu dekontaminační směsi.  
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c) Cisterna(CAS )  pro zabezpečení vody pro první a třetí rám POR -82 

d) Případně cisterna (fekální)  na odvoz kontaminované vody 
7. Stanoviště dekontaminace techniky  varianta 3.( 2 x POR - 82) obsahuje: 

a) Dva postřikové rámy  POR 82  

b) Chemický automobil T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M k přípravě a 
nánosu dekontaminační směsi.  

c) Cisterna(CAS )  pro zabezpečení vody pro  druhý rám POR -82 

d) Případně cisterna (fekální)  na odvoz kontaminované vody 
8. Stanoviště dekontaminace techniky  varianta 4.( SDT - HZS) obsahuje: 

a) Souprava dekontaminace techniky a pomocných agregátů  

b) Cisterna(CAS) pro zabezpečení vody 

c) Případně cisterna (fekální)  na odvoz kontaminované vody 

9. Obsluhu stanoviště u varianty 1,2,3 tvoří: 

a) Tři odmořovači  (z nichž jeden je velitel stanoviště)   

b) Tři řidiči odmořovači (T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M, 2 x T 815 
+ MZ 82) 

10. Obsluhu stanoviště u varianty 4 tvoří: 
 a)     Šest  odmořovačů (z nichž jeden je velitel stanoviště) 

 

Dekontaminační směsi   

11. Dekontaminační (dezaktivační) směsi na dekontaminace techniky obsahují 3 % 
detergentu nebo saponátu.  

12. Normy spotřeby dezaktivačních látek a směsí : 

  
Obsah aktivní látky 

[%] 

Spotřeba maximální 

[dm3.m-2] 

0,15 až 0,5 2,5 

3 0,5 
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Varianta 1. (LINKA 82)                                  Varianta 2. (3 x POR - 82) 

  

 

 

 

Varianta 3. (2 x POR - 82)                                   Varianta 4. (SDT - HZS) 
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Přibližná spotřeba vody a směsi podle použitého prostředku 

      

[l/min] [l/s]  [l/vozidlo]

LINKA 82 komplet 2280 38 760
3 x POR 82 (rám 2x 4,5 mm,1x3mm) 720 12 240
2 x POR 82 (rám 1x4,5mm,1x3mm) 450 7,5 150
MZ - 82 1050 17,5 350
POR - 82 (tryska 3 mm) 180 3 60
POR - 82 (tryska 4,5 mm) 270 4,5 90
SDT - HZS komplet 271 4,5 90
Rám k nánosu dektaminační směsi 84 1,4 28
Rám k oplachu dekontaminační směsi 167 2,8 56

Spotřeba vody+ směsi
Prostředek na dekotaminaci techniky

 

 

Metodický postup pří dekontaminaci techniky u varianty 1:  

Č.p. Činnost
Činnost objektu 
zájmu

Provádí Postup provedení

1.
Příjezd 
zasaženého 
vozidla 

Řidič zastaví 
vozidlo a počká 
na zelenou barvu 
na semaforu

O - 1 Zastaví vozidlo pomocí semaforu.

2.
Hrubý oplach 
techniky

O - 1      
ŘO - 1

Nastartuje agregát MZ 82, nasaje vodu a tu zadrží na 
rozdělovači. Přepne semafor na zelenou , potom spustí 
rám a  jakmile je vozidlo 5 m před postřikovým rámem. 
Jakmile je vozidlo 5 m za rámem, vypne postřikový rám 
. 

3.
Nános 
dekontaminační 
směsi

O - 2     
ŘO - 2

Vidí-li přijíždět vozidlo nastartuje chemické vozidlo. 
Přepne semafor  na zelenou  a spustí  první okruch 
rámu, který nanáší směs na čelo vozidla. Ten vypne až 
směs stříká za vozidlo,  jakmile  přední část   vozidla je 
2,5 m za rámem, zapíná druhý okruch. Ten vypne až je 
zadní část vozidla  5 m za rámem. 

4.
Oplach techniky 
od směsi

O - 3      
ŘO - 3

Vidí-li  přijíždět vozidlo, nastartuje agregát MZ 82, 
nasaje vodu  a tu zadrží na rozdělovači. Přepne semafor  
na zelenou , dále spustí rám a  jakmile je vozidlo 5 m 
před spustí postřikovým rámem. Jakmile je vozidlo 5 m 
za rámem, vypne postřikový rám. 

Rovně projíždí 
postřikovými 
rámy,  stálou  
rychlostí max. 5 
km/h se 
zařazeným 
1.stupněm bez 
brždění a 
zrychlování
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III. 

Ochrana  

 

13. Ochrana obsluhy  před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí 
povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
14. Při dekontaminaci techniky je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi: 
a) Při dekontaminaci techniky musíme brát zřetel i na obsluhu, protože  může 

být ozářená zářením gama z  kontaminovaných látek, odstraněných 
z kontaminované  techniky. Obsluha si musí pravidelně kontrolovat osobní 
dozimetry, nezdržovat se u  kontaminované techniky a hlavně kolem jímek 
na kontaminovanou vodu.   

b) Případné poškození zařízení od nezodpovědných nebo nezkušených řidičů.
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Příloha č.4 

Název: x4
Činnost dozimetrické skupiny na výstupní 
dozimetrické kotrole techniky

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 6

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Stanoviště výstupní dozimetrické kontroly techniky je určeno, k ověření správné  

vnější dekontaminace techniky a roztřízení techniky na stále kontaminovanou a 
dekontaminovanou (čistou) techniku. Dále je zde provedena dozimetrická 
kontrola vnitřního prostoru techniky.  

2. Zřizuje se za stanovištěm dekontaminace techniky nejlépe na místě, kde je 
možnost  vystoupení osádky.  

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3. Dozimetrickou skupinu tvoří dva dozimetristy (D -1,2) vybaveni dozimetrickým 

přístrojem (DC – 3E -98 / RP 114/DC-3H-08) a jeden zapisovatel  (Z). 
4. Na stanoviště výstupní dozimetrické kontroly techniky se proměří  dávkový 

příkon vnějšího povrchu techniky a zapíše se do záznamníku. Podle dávkového 
příkonu se rozdělí technika  do dvou skupin: 

a) Skupina s hodnotou pod 3 µGy/h je technika, která je z vnějšího povrchu 
dekontaminována. Poté se provede dozimetrická kontrola vnitřního 
prostoru techniky: 
o Pokud je hodnota  plošné aktivity nad 1 Bq/cm2  odešle se technika 

na místo dekontaminace vnitřního prostoru.  
o Pokud je hodnota plošné aktivity pod 1 Bq/cm2  je vnitřní prostor 

techniky nekontaminován a odešle se na shromaždiště osob po 
dekontaminaci. 

b) Skupina s hodnotou nad 3 µGy/h je technika, která je stále kontami-
novaná  a odesílá se na opakovanou dekontaminaci. V případě, že  i po 
opakované dekontaminaci přesahuje danou hodnotu, je technika 
odstavena na místo pro kontaminovanou techniku.. 
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Metodický postup pří  výstupní dozimetrické kontrole techniky:  

Č.p. Činnost Činnost objektu zájmu Provádí Postup provedení

1.
Příjezd  vozidla 
po dekontaminaci

Řidič zastaví vozidlo a 
naslouchá pokynu 
obsluhy 

D - 1 
Oznámí řidiči vozidla ,,Zůstanete ve vozidle a  osádka vystoupí, bude 
provedena výstupní dozimetrická kontrola vozidla".

2. Evidence vozidla Zůstává na místě Z Zapíše RČ, typ a druh vozidla do záznamníku pro vozidla.

3. Výstup osob
Řidič zůstává ve 
vozidle a zasažené 
osoby vystoupí

Z
Evakuovaným osobám  ukáže směr  a odešle  k dozimetrické kontrole 
osob. 

D - 1 

Měříme dávkový příkon  ve výšce sondy  dozimetru*1 10 cm nad 
jednotlivými částmi vozidla. Začínáme čelem techniky od střechy (pokud 
je žebřík) na přední sklo, dále se nejvíce  zaměříme  na oblast chladiče 
(nejpravděpodobnější zamoření), pak nárazník. V případě osobního 
vozidla proměříme motorový prostor. Přecházíme na levou stranu 
obdobmě jako na čele vozidla, zde se zaměřujeme na podběhy a vstupy 
do vozidla. Naměřené hodnoty  hlásí zapisovateli.

D - 2 

Měříme dávkový příkon ve výšce sondy  dozimetru*1 10 cm nad 
jednotlivými částmi vozidla. Začínáme pravou stranou techniky od 
střechy (pokud je žebřík) přes okna,  u autobusů se zaměříme na nástupní 
dveře až po podběhy.   Přecházíme na zadní stranu a postupujeme 
obdobě jako na pravé straně vozidla od střechy až po nárazník. 
Naměřené hodnoty  hlásí zapisovateli.

Z Zapisuje hlášené hodnoty.

5.

Vyhodnocení 
dozimetrické 
kontroly vnějšku 
vozidla i po 
opakované 
dekontaminaci

Zůstává na místě D - 1 

Provede vyhodnocení naměřených vnějších  hodnot, pokud jsou hodnoty 
pod 3 µGy.h-1 je vozidlo dekontaminované. V případě hodnoty  nad 3 
µGy.h-1 oznámí řidiči ,,Provedete opakovanou  dekontaminaci  a jeďte  
znovu na místo dekontaminace  techniky tímto směrem.... a dodržujte 
dopravní značení". Po  opakované dekontaminaci hodnota vnějšku 
techniky je stále  nad 3 µGy.h-1 oznámí řidiči ,, Jeďte tímto 
směrem............. na místo pro odstavení vozidel, vozidlo je stále 
kontaminované,  dodržujte dopravní značení". 

D - 1 

Vnitřní prostor měříme jako plošnou aktivitu ve výšce sondy  

dozimetru*2 10 cm nad jednotlivými  zařízeními vozidla. Začínáme  
prostorem kolem řidiče hlavně se zaměříme na volant a vstupy ventilace 
dále kliky u dveří,  potom změříme zadní sedadlo za řidičem (u autobusu 
měříme  sedačky na levé straně a na závěr proměříme podlahu autobusu). 
Naměřené hodnoty hlásí zapisovateli.

D - 2 

Vnitřní prostor měříme jako plošnou aktivitu ve výšce sondy  

dozimetru*2 10 cm nad jednotlivými  zařízeními vozidla. Začínáme  
prostorem  místa spolujezdce hlavně se zaměřujeme na vstupy ventilace 
dále kliky u dveří a sedačky, potom změříme zadní sedadlo za  (u 
autobusu měříme  prostor vstupu do autobusu, vstupy ventilaceadále 
pokračujeme  sedačkami na pravé straně, prostřední a zadní vstup do 
autobusu a na závěr proměříme podlahu autobusu). Naměřené hodnoty  
hlásí zapisovateli.

Z Zapisuje hlášené hodnoty.

7.
Vyhodnocení 
dozimetrické 
kontroly

Zůstává na místě D - 1 

Provede vyhodnocení  plošné aktivity vnitřního  prostoru,  pokud je 

hodnota nad 1 Bq/cm2  oznámí řidiči ,, Vozidlo je vnitřně 
kontaminováno,  provedeme vnitřní dekontaminaci" v případě,když je 

hodnota je pod  1 Bq/cm2   oznámí řidiči ,, Vozidlo je dekontaminované,  
jeďte na místo pro nástup osob po dekontaminaci tímto směrem". 

4.

6.

Dozimetrická 
kontrola vnějšku 
vozidla

Zůstává na místě

Dozimetrická 
kontrola 
vnitřního 
prostoru vozidla

Zůstává na místě

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na dávková příkon  [ mG/h,µG/h ],                                    

2. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]   
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Algoritmus činnosti na výstupní dozimetrické kontrole techniky:  

 

 

 

Příklad  postupu dozimetristy č.1 a č.2 u autobusu: 

  Pokud je žebřík       Pokud  je žebřík     
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Přiklad  postupu dozimetristy č.1 a č.2 u osobního vozidla: 

 

 

 

 

 

 

Příklad  postupu dozimetrické kontroly vnitřního prostoru techniky 

 
 

 

 

 

 



 
10 

 

 Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 , 890367,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna, svob.Petr Gol Číslo zaznamíku:   45

Typ*1 RZ
Přední 

část
Chladič

Levá 
strana

Pravá 
strana

Zadní 
část

Přední 
část

Chladič
Levá 
strana

Pravá 
strana

Zadní 
část

Výstup 
ventila.

Dveře  
vozidla

Sedačky 
a okna

Podlaha

40 10,45 O 1Q1 45 78 40 50 30 30 20 7 9 5 4 2 14 12 13 12 A

41 10,49 A 1W2 78 45 4 5 3 3 2 x x x x x 0 0 0 0 N

Poznámky: 1.( osobní -O ,autobus -A, nákladní -N) , 2.(zapisovat jen největší hodnotu), 3.(jen v případě, pokud není vnější povrch kontaminován), 4.( stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru, ano -A,ne -N)

(pro všechna dekontaminovaná vozidla)
ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ VOZIDEL PO DEKONTAMINACI

 Vnější povrch vozidla po opa.dek. *2                            

Dávkový příkon  -  [µG/h ]                                   
Odeslání 

na 

SDVP*4 

Vnitřní prostor vozidla*2              

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]Pořad. 
číslo

Čas 
měření

Vozidlo                                       Vnější povrch vozidla po dekonta. *2                            

Dávkový příkon  -  [µ G/h ]                                   
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III. 

Ochrana  

 

5. Ochrana dozimetrických skupin před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy 
hrozí povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
6. Při výstupní dozimetrické kontrole techniky je nutné počítat zejména s 

následujícími komplikacemi: 
a) Velké množství techniky, to znamená  velké nároky na personál, nutnost 

pravidelného střídání max. po 2 hodinách. 
b) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
c) Pravidelné monitorování osobního dozimetru u personálu. 
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Příloha č.5 

Název: x5
Dekontaminace vnitřního prostoru techniky Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 6

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru techniky je určeno k  

dekontaminaci všech částí vnitřního prostoru techniky a následné  vnitřní 
dozimetrické kontrole techniky 

2. Zřizuje se za stanovištěm výstupní dozimetrické kontroly techniky.  

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3. Stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru techniky tvoří dva odmořovači-

dozimetristy (OD -1,2) vybaveni dozimetrickým přístrojem  (DC – 3E -98 / RP 
114/DC-3H-08), SANIJET C 921, vysavač a dalšími potřebnými prostředky pro 
dekontaminaci.  

4. Místo dekontaminace vnitřního prostoru techniky obsahuje: 

a) Vysokotlaký agregát SANIJET C 921 

b) Vysavač pro záchyt  prachu velikosti do 1 µm 

c) Další prostředky na dekontaminaci (vědro, tampóny,hadry,…) 

d) Náhradní vzduchové filtry do techniky   
5. Postup  při dekontaminaci: 

a) Nejdříve zaevidujeme vozidlo a provedeme dekontaminaci chladiče 
(největší kontaminace) a motorového prostoru vozidel pomocí 
vysokotlakého agregátu SANIJET C 921, poté provedeme dozimetrickou 
kontrolu, měříme dávkový příkon, jestliže je hodnota nad 10 µGy/h 
provedeme odstavení vozidla pro případnou pozdější dekontaminaci. 

b) V případě nižší hodnoty pod 10 µGy/h změříme  plošnou aktivitu na 
všech vzduchových filtrech, jestliže překračují hodnotu 1500 Bq/cm2 
provede okamžitě jejich výměnu, v případě nižší hodnoty může  být 
provedena výměna až  po ukončení evakuace. 

c) Provedeme dekontaminaci vnitřního prostoru, začínáme opatrným 
sejmutím ochranných polyethylenových pytlů ze sedaček (pokud je 
ochrana provedena) nebo odstranění textilních potahů a odstraníme jiné  
kontaminované předměty a všechno vložíme do pytle. 

d) Materiály nasákavé a citlivé proti vodě dekontaminujeme  pomocí 
vysavače. U ostatních materiálů setřeme povrch  pomocí tampónu nebo 
hadru namočeném  ve směsi 0,5 % detergentu, postupujeme vždy 
od vrchu dolů.  

e) Podlahu dekontaminujeme pomocí vysavače s možností použití pěny. 
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f) Na závěr provedeme dozimetrickou kontrolu plošné aktivity a nesmí 
přesahovat hodnotu 1 Bg/cm2, pokud  je technika stále kontaminovaná,  
odstaví se pro pozdější dekontaminaci.  

Dekontaminační směsi   

6. Dekontaminační (dezaktivační) směsi na dekontaminaci vnitřního prostoru 
techniky obsahují 0,5 % detergentu nebo saponátu.  

7. Normy spotřeby dekontaminačních látek a směsí : 

  
 
 

 

 

 

Příklad postupu dozimetrické kontroly chladiče a motorového  prostoru techniky 

P ro m ě ře n í 

v zd u c h o vé h o  

f il tru  

P ro m ě ře n í 

c h la d ič e  a  

m o to ru  

P ro m ě ře n í 

v zd u c h o vé h o  

fi ltru  ve n tilá to ru  

 

Obsah aktivní látky 

[%] 

Spotřeba maximální 

[dm3.m-2] 

0,15 až 0,5 2,5 

3 0,5 
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Metodický postup při   dekontaminaci vnitřního prostoru techniky:  

Č.p. Činnost
Činnost 

objektu zájmu
Provádí Postup provedení

OD - 2
Pomocí vysokotlakého agregátu SANIJET C 921,  provede 
dekontaminaci chladiče a vnitřního prostoru motoru.  

OD - 1 Zapíše RČ, typ a druh vozidla do záznamníku pro vozidla.

2.

Vyhodnocení  
dekontaminace 
chladiče a 
motoru

Řidič počká na 
výsledek 

OD - 1

Měříme dávkový příkon  ve výšce sondy  dozimetru*2 10 cm nad 

chladičem a  motorem.  Pokud je hodnota nad 10 µGy.h-1 oznámí 
řidiči ,,Nasedněte a jeděte tímto směrem..... na místo pro 
odstavení  vozidla. To je  kontaminováno,  dodržujte dopravní 

značení". V případě hodnoty pod 10 µGy.h-1 oznámí řidiči ,,Jděte 
na místo dozimetrické kontroly osob, potom přijď te pro 
vozidlo".  Naměřené hodnoty zapíše.

3.

Dozimetrická 
kontrola 
vzduchových 
filtrů

Vozidlo stojí 
na místě

OD - 2

Měříme plošnou aktivitu ve výšce sondy  dozimetru*1 10 cm nad 

všemi vzduchovými filtry.  Pokud je hodnota nad 1500 Bg/cm2  

provede okamžitě jejich výměnu, v případě nižší hodnoty může  
být provedena výměna až  po ukončení evakuace. Naměřené 
hodnoty zapíše.

Vozidlo stojí 
na místě

OD - 1

Odstraní  opatrně ochranné  polyetylénové  pytle ze sedaček. V 
případě potahu jen z textilu odstraní  vnější potah.  Dále odstraní 
koberce  a jiné nepevně spojené předměty. Všechno vloží do 
pytle, který odloží na místo pro kontaminovaný odpad. U 
autobusu začne pomocí vysavače  dekontaminaci podlahy.

Vozidlo stojí 
na místě

OD - 2

Pomocí vysavače provede dekontaminaci  sedaček,  jiných 
textilních materiálů a elektro zařízení . Dále pomocí  hader 
namočených v roztoku, provede  setření  ostatních zařízení ve 
vozidle, postupuje odvrchu dolů.

OD - 1

Vnitřní prostor měříme jako plošnou aktivitu ve výšce sondy  

dozimetru*1 10 cm nad jednotlivými  zařízeními vozidla. 
Začínáme  prostorem kolem řidiče s důrazem na volant,  vstupy 
ventilace, dále kliky u dveří.  Potom změří zadní sedadlo za 
řidičem, u autobusu měříme  sedačky na levé straně a na závěr 
proměříme podlahu autobusu. Naměřené hodnoty zapíše do 
záznamníku.

OD - 2

Vnitřní prostor měříme jako plošnou aktivitu ve výšce sondy 

dozimetru*1 10 cm nad jednotlivými  zařízeními vozidla. 
Začínáme  prostorem  místa spolujezdce s důrazem na vstupy 
ventilace, dále kliky u dveří a sedačky. Potom změříme zadní 
sedadlo, u autobusu měříme  prostor vstupu do autobusu, vstupy 
ventilace, dveře a dále pokračujeme  sedačkami na pravé straně  a 
prostřední a zadní vstup do autobusu na závěr proměříme 
podlahu autobusu. Naměřené hodnoty zapíše do záznamníku.

6.
Vyhodnocení 
dozimetrické 
kontroly

Vozidlo stojí 
na místě

OD - 1

Provede vyhodnocení naměřených  hodnot vnitřního prostoru pod  

1 Bg/cm2    po příchodu řidiče oznámí ,, Vozidlo je 
dekontaminované, jeďte na místo pro nástup osob po 

dekontaminaci tímto směrem" .V případě hodnoty  nad  1 Bg/cm2 

oznámí řidiči ,, Vozidlo bude  odstaveno  na místo pro 
kontaminovaná vozidla, jděte na místo shromáždění a zde máte 
potvrzení o odebrání vozidla"  

7. Odjezd vozidla Odjezd vozidla Ř - 1 Převeze vozidlo na místo pro kontaminovaná vozidla.

Dekontaminace 
vnitřního 
prostoru vozidla

1.

4.

Výstupní 
dozimetrická 
kontrola 
vnitřního 
prostoru vozidla

Vozidlo stojí 
na místě

5.

Řidič vystoupí 
a počká na 
dekontaminaci 

Dekontaminace 
chladiče a 
prostoru motoru

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]                           

2. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na dávkový příkon  [ mG/h,µG/h ]  
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Algoritmus činnosti při dekontaminaci vnitřního prostoru techniky: 



 
5 

 Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 , 890367,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna, svob.Petr Gol Číslo zaznamíku:   45

Typ*1 RZ Chladič Motor
Opakov 

dekon.*6
Výstup 
ventila.

Dveře  
vozidla

Sedačky 
a okna

Podlaha
Výstup 
ventila.

Dveře  
vozidla

Sedačky 
a okna

Podlaha

40 10,45 O 1Q1 45 78 5 2 N 25 20 15 17 15 10 10 11 A

41 10,49 A 1W2 78 45 60 15 A A

42 11,4 O 4N4 98 45 6 8 A 11 6 5 4 0 0 0 0 A

Poznámky: 1.( osobní -O ,autobus -A, nákladní -N) , 2.(zapisovat jen největší hodnotu), 3.(v případě překračující hodnoty odstavit vozidlo na MOV), 4.( místo pro odstavení kontaminovaných vozidel, ano -A,ne -
N),5.(shromažďovací místo pro dekontaminované osoby, ano - A,ne - N), 6...(provedení  opakované dekontaminace , ano -A,ne-N)

Motorový prostor*2,3       

Davkový příkon [Gy/ cm2]

Vnitřní prostor vozidla*2                        

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]

Vnitřní prostor voz. po opak. Dek.*2                 

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2] Odeslání 

na MOV*4 

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ VNITŘNIHO PROSTORU VOZIDEL PO DEKONTAMINCI
(pro všechna dekontaminovaná vozidla)

Pořad. 
číslo

Čas 
měření

Vozidlo                                      Odeslání 

na SM*5 
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III. 

Ochrana  

 

8. Ochrana obsluhy před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí 
povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
9. Při dekontaminaci vnitřního prostoru techniky  je nutné počítat zejména s 

následujícími komplikacemi: 
a) Při  dekontaminaci chladiče a motorového prostoru, musíme brát zřetel i 

na obsluhu, protože  může být ozářená zářením gama z  kontaminovaných 
látek, odstraněných z  kontaminovaných povrchů. Obsluha si musí 
pravidelně kontrolovat osobní dozimetry a  provádět vlastní oplach od 
potřísnění kontaminovanou vodou.  

b) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
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Příloha č.6 

Název: x6
Činnost dozimetrické skupiny na místě vstupní 
dozimetrické kontrole osob 

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 6

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Stanoviště vstupní dozimetrické kontroly osob je určeno k roztřízení osob na 

kontaminované a nekontaminované (čisté) osoby.  
2. Zřizuje se  před stanovištěm dekontaminace osob a je součástí 

dekontaminačního místa  v zónách havarijního plánování  JE Dukovany a JE 
Temelín. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3. Dozimetrickou skupinu tvoří dva dozimetristy (D -1,2) vybaveni dozimetrickým 

přístrojem (DC – 3E -98 / RP 114/DC-3H-08) a jeden zapisovatel  (Z).  
4. Na stanovišti vstupní dozimetrické kontroly osob se proměří  plošná aktivita 

vnějšího povrchu osob a provede se jejich zaevidování. Podle plošné aktivity se 
rozdělí osoby do  pěti skupin: 

a) Skupina pod 1 Bg/cm2 nekontaminované osoby.  
b) Skupina od 1 - do 100 Bg/cm2 jsou  mírně  kontaminované osoby a označí 

se   bílou páskou a podle kapacity stanoviště dekontaminace osob (SDO) 
provedou dekontaminaci na SDO. Nebo až v přijímacím středisku se 
osprchují a převléknou. 

c) Skupina od 100 - do 1000 Bg/cm2 jsou  kontaminované osoby a označí se   
zelenou páskou,  odešlou se na stanoviště dekontaminace osob. 

d) Skupina od 1000 - do 10 000 Bg/cm2 jsou silně  kontaminované osoby a  
označí se  žlutou páskou, odešlou se na stanoviště dekontaminace osob. 

e) Skupina nad 10 000 Bg/cm2  jsou velmi silně  kontaminované osoby a   
označí se červenou páskou, odešlou se na stanoviště dekontaminace osob. 
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Postup pří vstupní dozimetrické kontrole osob:  

Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

1. Příchod osob
Osoby 
přicházejí v 
zástupu

D - 1

Oznámí celé skupině ,, Zde bude provedená dozimetrická 
kontrola, choďte jednotlivě. Při dozimetrické kontrole se mírně 
se rozkročte,   rozpažte ruce a dlaně svisle rozevřete a držte se 
našich pokynů" 

D - 1

Měříme  plošnou aktivitu sondou  dozimetru*1 ve vzdálenosti 10 
cm od povrchu těla a pohybuje rychlostí asi 5 cm/sec. Začínáme  
na levé straně od vrcholu  hlavy, přecházíme do prava a posunem 
se mírně dolů přes  obličej, po stranách krku přes límec, vrchní 
část pravého ramena, paže, zápěstí,  vnitřní část dlaně ruky, 
přední strana paže, hrudník, vrchní část levého ramena, paže, 
zápěstí,  vnitřní část dlaně ruky,  přední strana paže, levý bok 
přes břicho a zpět na levou stranu boku, dolů přes kolena, na 
nohu, přes vnější kotník na botu, levý nárt, vnitřní strava levé 
nohy, přes koleno až ke tříslům, přecházíme na  vnitřní stranu 
pravé nohy, přes koleno, na nohu,  přes vnější kotník na botu, 
pravý nárt, vnější strana pravé nohy přes koleno až pravý bok. 

D - 2

Měříme  plošnou aktivitu sondou  dozimetru*1 ve vzdálenosti 10 
cm od povrchu těla a pohybujeme rychlostí asi 5 cm/sec.   
Začínáme  na pravé straně vrcholu  hlavy, přecházíme do leva a 
posunem se mírně dolů přes týl, po stranách krku, přes zadní část 
levého ramena, paže, zápěstí,  vnější část dlaně ruky, spodní 
strana paže, až po podpažní jamku, přes záda , zadní část 
pravého ramena, paže, zápěstí,  vnější část dlaně ruky, spodní 
strana paže až po podpažní jamku, pravý bok přes bedra a zpět 
na pravou stranu boku, zadní část pravé nohy, přes koleno, na 
patu, přejdeme na  zadní část levé nohy, přes koleno, na patu. 

Z Zeptá se  osoby ,,Potřebuji Vaše jméno, obec, číslo popisné" a 
zapíše je do záznamníku, dále zapíše nahlášené hodnoty. 

D - 1

Provede vyhodnocení naměřených hodnot, pokud jsou pod 1 

Bg/cm2, oznámí osobě,,Nejste kontaminován, jděte na 

schromaždiště tímto směrem",pokud jsou od 1  do 100 Bg/cm2, 

oznámí osobě,,Jste mírně kontaminován. Je nutno se očistit a 
převléknout v přijímacím středisku, zde máte bílý pásek, jděte na 
schromaždiště tímto směrem", pokud jsou od 100  do 1.000 

Bg/cm2, oznámí osobě,,Jste kontaminován, zde máte zelený 
pásek, jděte na  místo dekontaminace tímto směrem", pokud jsou 

od 1.000  do 10.000 Bg/cm2, oznámí osobě ,,Jste silně 
kontaminován zde máte žlutý pásek, jděte na  místo 

dekontaminace tímto směrem", pokud jsou nad  10.000 Bg/cm2, 

oznámí osobě ,,Jste velmi silně kontaminován zde máte červený 
pásek, jděte na  místo dekontaminace tímto směrem"

D - 2 Označí zavazadlo stejnou barevnou paskou  jako majitele.

Z Zapíše čísla pásku, do záznamníku.

3.
Vyhodnocení a 
označení

Čeká na 
náramek a 
označení 
zavazadla

Osoba stojí  
mírně  

rozkročená  
má rozpažené 
ruce a dlaně 

svisle 
rozevřené

Dozimetrická 
kontrola osob a 

evidence
2.

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 114 s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]                                       
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Algoritmus činnosti   vstupní dozimetrické kontroly osob: 
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Metodický postup dozimetrické kontroly osoby: 

     

 



 
5 

 

Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 , 890367,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna, svob.Petr Gol Číslo zaznamíku: 45

Obličej, 
krk

Levá 
ruka

Hrudník
Pravá 
ruka

Břicho
Pravá 
noha

Třísla
Levá 
noha

Záda Podrážky

456 10,53 Petr Vomáčka Dukovany 456 150 120 130 110 100 80 140 90 140 150 A

457 10,55 Jan Hadek Dukovany 360 9 5 6 4 6 4 5 3 1 6 N

Poznámky: 1.(zapisovat jen největší hodnotu), 2.( stanoviště dekontaminace osob, ano -A,ne -N)

Odeslání na 

SDO*2 
Číslo 

popisné

Vnější povrch osob*1                                                                                                        

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ  MONITOROVÁNÍ OSOB 
(pro kontaminaci 4 Bq/ cm2 a vyšší)

Pořad. 
číslo

Čas 
měření

ObecJméno, příjmení kontrolovaného                                



 6 

III. 

Ochrana  

 

5. Ochrana dozimetrických skupin před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy 
hrozí povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
6. Při  vstupní dozimetrické kontrole osob je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi: 
a) Velké množství osob, to znamená  velké nároky na personál, nutnost 

pravidelného střídání max. po 2 hodinách. 
b) Případná agresivita  nebo velký stres evakuovaných osob a musíme zde 

zabezpečit veřejný pořádek. 
c) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
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Příloha č.7 

Název: x7
Dekontaminace osob pří kontaminaci 
radioaktivními látkami 

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 8

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Stanoviště dekontaminace osob je určeno k provedení dekontaminace osob od 

radioaktivních látek, po radiační havárii na JE Dukovany a  JE Temelín.  
2. Zřizuje se  za  stanovištěm dozimetrické kontroly osob a je součástí dekontami-

načního místa  v zónách havarijního plánování  JE Dukovany a JE Temelín. 
3. Vedle stanoviště dekontaminace osob je zřízeno také  stanoviště dekontaminace  

zavazadel a osobních věcí. 
4. Stanoviště dekontaminace osob má dvě varianty : 

1. Varianta: SDO -1 - je soustava tří nafukovacích stanů, které jsou  
zásobované  pomocí  chemického vozidla  T 815 ACHR 90 nebo PV3S 
ARS 12 M. 

2. Varianta:  SDO  - 2 -  je dvou nápravový přívěs  s kompletním vybavením.   

II. 

Úkoly a postup činnosti 
5. Stanoviště dekontaminace osob varianta 1.( SDO-1) obsahuje: 

a) Soustava třech stanů s potřebným vybavením (rozvod vody, osvětlení, 
topení, čerpadlo na kontaminovanou vodu a ostatní prostředky) 

b) Chemický automobil T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M 

c) Případně vozidlo s čistým ošacením 

d) Případně cisterna na odvoz kontaminované vody 

e) Případně vozidlo k odvozu kontaminovaného ošacení a matriálu  

f) Případně cisterna pro zabezpečení vody 
6. Stanoviště dekontaminace osob varianta 2.( SDO-2) obsahuje: 

a) Přívěs s potřebným vybavením (rozvod vody, osvětlení, topení, čerpadlo 
na kontaminovanou vodu a ostatní prostředky) 

b) Cisternou (CAS) pro zabezpeční vody  

c) Případně vozidlo s čistým ošacením 

d) Případně vozidlo k odvozu kontaminovaného ošacení a matriálu  

e) Případně cisterna pro zabezpečení vody 
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7. Obsluhu stanoviště SDO - 1 tvoří: 
a) Čtyři odmořovači (z nichž jeden je velitel stanoviště) 
b) Dozimetrista ( DC – 3E -98/RP 114 ) 
c) Zdravotník  (zapisovatel) 
d) Řidič odmořovač (T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M) 
e) Tři pomocníci, kteří nepatří k obsluze SDO - 1 
f) Případně obsluha další techniky  

8. Obsluhu stanoviště SDO - 2 tvoří: 
a) Čtyři odmořovači ( z nichž jeden je velitel stanoviště) 
b) Dozimetrista ( DC – 3E -98/RP 114 ) 
c) Zdravotník (zapisovatel) 
d) Řidič odmořovač (T 815 CAS -32) 
e) Tři pomocníci, kteří nepatří k obsluze SDO – 2 
f) Případně obsluha další techniky 

9. Třízení kontaminovaných osob je podle pásků ze stanoviště dozimetrické 
kontroly osob v pořadí: 

a) Velmi silně  kontaminované osoby označené červenou páskou. 
b) Silně  kontaminované osoby označené   žlutou páskou.  
c) Kontaminované osoby označené  zelenou páskou. 
d) Mírně  kontaminované osoby označené bílou páskou se dekontaminují 

podle kapacity SDO, jinak  se osprchují a převlekají až v přijímacím 
středisku.  

10. Postup osob při dekontaminaci: 
a) Nejprve roztřídíme kontaminované osoby podle pořadí k dekontaminaci. 
b) Osoby odloží  osobní zavazadlo na určené místo a odloží improvizovanou 

pláštěnku (v zimní období bundu), poté rukavice a  postupně dají do 
připraveného sudu. 

c) Dekontaminace obuvi se provede v připravené vaničce se směsí 0,5 % 
detergentu a s pomocí smetáku, poté se  ruce důkladně opláchnou ve vědru 
s roztokem 0,5 % detergentu.  

d) Osoba vstoupí do prvního stanu, odloží  osobní a cenné věci do 
připraveného sáčku, označeného stejným  pořadovým číslem. 

e) Vyzuje si obuv, sundá respirátor nebo ochranou  roušku, odloží spodní 
prádlo a všechno postupně vhodí do připraveného sudu. 

f) Postoupí do druhého stanu, kde se vysmrká do papírového kapesníku, 
který proměří dozimetrista, protože kontaminace nosu znamená vždy 
podezření  na vnitřní kontaminaci, zapíše naměřené hodnoty a pořadové 
číslo osoby. 

g) Osoba provede vypláchnutí úst 1 % roztokem chloridu sodného (NaCl), 
vyčištění uší tampónem, případně vypláchnutí očí roztokem (Ophtal). 

h) Vstoupí do sprchy, kde  povede  důkladné umytí vlasů pomocí mýdla  
(nejlépe s pH 5,5) a to opakuje třikrát, dále provede důkladné  osprchování 
celého povrchu těla, za pomocí stejného  mýdla a  to opakuje dvakrát. Při 
mytí postupujeme vždy z vrchu dolů a velkou opatrnost dáváme na místa 
poškozené kůže. 

i) Postoupí  na  výstupní dozimetrickou kontrolu osob, v  případě stálé 
kontaminace provede osoba opakovanou dekontaminaci, pokud i poté  
osoba  vykazuje kontaminaci, provede dozimetrista,  proměření na vnitřní 
kontaminaci (postupuje obdobně, ale má zavřenou clonu dozimetru – 
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prochází jen záření gama), v případě  vnitřní kontaminace se osoba předá 
okamžitě lékaři k převozu do specializovaného lékařského zařízení. 

j) Osoby po té vstoupí do třetího stanu a pokud mají  případné drobné 
zdravotní poranění, jsou ošetřeni. 

k) Dostanou ručník,  nové oblečení a ustrojí se, předá se jim osobní 
zavazadlo, osobní věci a  případně potvrzení o odebrání kontaminovaných 
věcí. 

l) Osoby odchází na shromaždiště osob, odkud jsou převezeny do 
evakuačního střediska. 

11. Při dekontaminaci osob bude pravděpodobné, že obyvatelé si sebou vezmou 
domácí zvířata (pes ,kočka…)  a bude provedena jejich dekontaminace obdobně 
jako u hospodářských zvířat (metodický list č.x9). Je potřeba, aby na místě 
dekontaminace byl přítomen  veterinář. 

 Schéma  stanoviště dekontaminace osob SDO -1: 
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Metodický postup pří dekontaminaci osob u SDO - 1:  

Č.p. Činnost
Činnost objektu 
zájmu

Provádí Postup provedení

1.
Příchod 
kontaminovaných 
osob

Osoby 
přicházejí v 
zástupu

O - 1.             

Oznámí celé  skupině,, Zde bude provedena vaše dekontaminace, první 
půjdou osoby s červeným náramkem, dále se žlutým  náramkem  a na 
závěr  se zeleným náramkem postupujte jednotlivě a držte se naších 
pokynů".  Upřednostňuje osoby podle naléhavosti dekontaminace 1. 
Červená páska , 2. Žlutá páska, 3. Zelená páska, 4. Bílá páska ( podle 
kapacity dekontaminačního místa, jinak odchází na schromaždiště). 

2.

Odložení 
improvizovaného 
ochranného 
prostředku

Osoby provádí 
podle instrukcí.

O - 1.             

Zasažené osobě  řekne,, Zde odložte  zavazadlo. Sundejte 
improvizovanou pláštěnku a svrchní oděv ( v zimě - bundu) a potom 
rukavice, dejte je zde do sudu. Ve vaničce očistěte obuv pomocí smetáku 
a ve vědru si umyjte ruce. A vstupte do stanu" Pomáhá s odkládáním  
zasaženým osobám 

3.
Odnášení zavazadel  
a cenných věcí

Osoby provádí 
podle instrukcí.

P - 1
Odnáší odložená zavazadla  a cenné věci na místo pro dekontaminaci 
osobních věcí. 

4. Odložení oblečení

Vstoupí do 
prvního stanu a  
provádí  činnost 
podle instrukcí.

O - 2        
O - 3

Zasažené osobě  řekne,, Zde do toho to sáčku vložte všechny osobní věci, 
budou dekontaminovány a dostanete je až po vaší  dekontaminaci.  
Vyzujte se a odložte oděv, poté odložte ochranou roušku (masku, 
respirátor...), spodní prádlo a  všechno postupně dejte do sudu. Potom 
přejděte do druhého stanu." Na sáček zapíše číslo z pásku osoby.

5.
Dekontaminace 
osob

Vstoupí do 
druhého stanu a  
provádí  činnost 
podle instrukcí.

O - 4

Zasažené osobě  řekne ,,Do papírového kapesníku se vysmrkejte a 
odložte ho zde. Vypláchněte si ústa vodou, očistěte  uší  tampónem. 
Potom jděte do do sprchy a třikrát osprchujte vlasy pomocí mýdla a 
dvakrát pomocí mýdla osprchujte celé  vaše tělo  a smývejte jej směrem 
do zadu. Potom jděte do třetího stanu". Proměří  kapesník jako plošnou 

aktivitu  se sekretem pokud hodnota převyšuje   1 Bq/cm2 zapíše do 
záznamníku a současně zapíše číslo osoby z pásku.

Měří se plošná aktivita  pomocí dozimetru*1. Měření se začíná sondou  ve 
vzdálenosti 10 cm od povrchu těla pohybuje se rychlostí asi 5 cm/s záčíná 
se na levé straně vrcholu  hlavy, přecházíme do prava a posunem se mírně 
dolů přes  obličej, po stranách krku přes límec, vrchní část pravého 
ramena, paže, zápěstí,  vnitřní část dlaně ruky, přední strana 
paže,hrudník,vrchní část levého ramena, paže, zápěstí,  vnitřní část dlaně 
ruky, přední strana paže,levý bok přes břicho a zpět na levou stranu boku, 
přes kolena, na nohu, přes vnější kotník na botu,levý nárt, vnitřní strava 
levé nohy přes koleno, až ke tříslům, přecházíme vnitřní stranu na pravé 
nohu, koleno, na noze, přes vnější kotník na botu,pravý nárt, vnější strana 
pravé nohy přes koleno až pravý bok. 

Oznámí osobě ,,Otočte se a zaujměte stejný postoj" na pravé straně 
vrcholu  hlavy, přecházíme do leva a posunem se mírně dolů přes týl, po 
stranách krku, přes  zadní část levého ramena, paže, zápěstí,  vnější část 
dlaně ruky, spodní strana paže, až po podpažní jamku, záda , zadní část 
pravého ramena, paže, zápěstí,  vnější část dlaně ruky, spodní strana paže 
až po podpažní jamku, pravý bok přes bedra a zpět na pravou stranu 
boku,zadní část pravé nohy, přes koleno, na patu, přejdeme na  zadní část 
levé nohy, přes koleno a na patu. Nahlásí hodnoty zapisovateli. Pokud 

hodnota převyšuje  1 Bq/cm2 oznámí osobě ,,Jste stále kontaminovaný, 

musíte se znovu  dekontaminovat", pokud je hodnota pod 1 Bq/cm2  

oznámí ,,Už nejste  už kontaminován  a jděte do třetího stanu. 

Z - 1 
Napíše  si číslo z náramku. Zeptá se osoby,, Máte nějaké zranění?" pokud 
má osoba zranění ošetříme je a dále zapisujeme nahlášené hodnoty. 

7. Ustrojení osob
Osoby provádí 
činnost podle 
instrukcí.

P - 2         
P - 3

Osobě řekne ,, Zde máte ručník a tady máte nachystané nové oblečení"  a 
po předání oblečení oznámí,,Tady máte vaše cenné věci a zavazadlo. Na 
věci, které Vám byly odebrány,  tady máte   potvrzení o odebrání z 
důvodu kontaminace, jděte na místo shromáždění  tímto směrem ....." 
Chystá jí  nové oblečení a přináší cenné věci a zavazadla z místa 
dekontaminace osobních věcí.

Osoba stojí  
mírně  
rozkročená,  má 
rozpažené ruce a 
dlaně svisle 
rozevřené po 
proměření 
přední strany se 
otočí do 
stejného postoje

D - 1

6.
Výstupní 
dozimetrická 
kontrola osob

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 114 s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]                                       
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Algoritmus činnosti  dekontaminace  osob: 
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  Metodický postup výstupní dozimetrické  kontroly osob: 
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Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 ,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna Číslo zaznamíku: 45

Obličej, 
krk

Ruce Hrudník Břicho Nohy Třísla Záda Nos ,hrtan Plíce Žaludek

420 10,53 Petr Vomáčka 1 0 0 0 0 0 0 N

457 10,55 Jan Hadek 60 3 100 2 3 4 2 A 60 100 2 A

Poznámky: 1.(zapisovat jen pro kontrolu), 2.(zapisovat jen největší hodnotu), 3.(po opakované dekontaminaci je hodnota u nosu,krku,hrudníku,břicha stejná jako u prvního měření,  prověříte s uzavřenou clonou -pokud je hodnota 
stejná- jde o vnitřní kontaminaci), 4.(zdravotnické záchranné službě, ano -A,ne -N), 5.(provedení  opakované dekontaminace , ano -A,ne-N)

Vnitřní kontaminace osob*2,3                     

Úroveň aktivity  [Bq/ cm2] Předání 

ZZS*4 

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ  MONITOROVÁNÍ OSOB PO DEKONTAMINACI
(pro kontaminaci 4 Bq/ cm2 a vyšší)

Číslo 
pásku

Čas 
měření

Jméno, příjmení 

kontrolovaného*1                                

Vnější povrch osob*2                                                                                                        

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2] Opakov 

dekon.*5
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III. 

Ochrana  

 

12. Ochrana obsluhy před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí 
povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
13. Při  dekontaminaci osob je nutné počítat zejména s následujícími komplikacemi: 

a) Velké množství kontaminovaných osob znamená, že všechny osoby 
musíme  přesně instruovat o činnostech, co mají dělat a co je čeká. To 
klade  velké nároky na personál a nutnost pravidelného střídání max. po 2 
hodinách. 

b) Případná agresivita  nebo velký stres kontaminovaných osob a neochota 
spolupracovat.(agresivní osoby, děti, starší lidé)  

c) Nedostatek malých nebo velkých velikostí nového oblečení (děti, osoby s 
nadváhou) 

d) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
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Příloha č.8 

Název: x8
Dekontaminace osobního zavazadla a  osobních 
věcí

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 5

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Stanoviště dekontaminace osobního zavazadla a osobních věcí je určeno k  

dekontaminaci   zavazadla a  věcí.  
2. Zřizuje se vedle stanoviště dekontaminace osob a je součástí dekontaminačního 

místa  v zónách havarijního plánování  JE Dukovany a JE Temelín.  

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3. Stanoviště dekontaminace osobního  zavazadla a osobních věcí tvoří jeden 

odmořovač-dozimetrista (OD -1) který je vybaven dozimetrickým přístrojem 
(DC – 3E -98 / RP 114 ),  vysavačem a dalšími potřebnými prostředky pro 
dekontaminaci. Pomáhají mu  dva pomocníci (P -1,2) ze stanoviště 
dekontaminace osob. 

4. Na stanoviště  dekontaminace osobního  zavazadla a osobních věcí,  se přináší 
všechny zavazadla a osobní věci. Je u nich provedena dozimetrická kontrola 
plošné aktivity, vnějšího povrchu všech zavazadel a  jsou rozděleny.  

5. Rozdělení osobních zavazadel a osobních věcí: 
a) Pokud je hodnota plošné aktivity pod 1 Bq/cm2  jsou nekontaminované,  

předají se k odnesení majiteli a zapíšou  se do záznamníku.  
b) Pokud je hodnota plošné aktivity nad 1 Bq/cm2  provede se povrchová 

dekontaminace zavazadla. Buď pomocí vysavače (pro záchyt prachu 
velikosti do 1 µm) nebo setření povrchu zavazadla pomocí  tampónu 
nebo hadru namočeném ve směsi 0,5 % detergentu. Poté povedení 
opakované dozimetrické kontroly a případně dekontaminaci opakujeme. 
Pokud je hodnota  plošné aktivity stále nad 1 Bq/cm2  provede se   
otevření zavazadla,  roztřídíme  věcí  podle materiálu a poměříme. Věci, 
které nelze dekontaminovat nebo by dekontaminace byla nákladná se 
zaevidují a vloží do pytle, který se označí stejným číslem jako  zavazadlo 
(pro případ pozdější dekontaminace). Ostatní věci se dekontaminují 
pomocí suché metody (vysavač, kartáče) nebo mokrou metodou (stírání 
hadrem se směsí), v případě že se nepodaří věci dekontaminovat, vloží se 
zase do pytle. Dekontaminované věcí se vloží do pytle a předají se 
majiteli  i se záznamem o odebrání věcí. 
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Metodický postup při dekontaminace osobního  zavazadla a osobních věcí  :  

Č.p. Činnost Provádí Postup provedení

1.
Přinesení zavazadla a 
osobních věcí

P - 1 Přinese osobní zavazadlo, které položí na stůl  a na druhý položí osobní věci.

2.
Dozimetrická kontrola 
osobního zavazadla a 
věcí

OD - 1

Provede měření plošné aktivity  ve výšce sondy  dozimetru*1 10 cm a kolem celého 

zavazadla a přes sáček s osobními věcmi.  Pokud je  hodnota pod 1 Bq/cm2 předá 

zavazadlo a osobní věci P - 2 pro odnesení. Jestliže hodnota překračuje 1 Bq/cm2 zapíše 
do záznamníku a potom začne s dekontaminací. 

3.
Dekontaminace povrchu 
zavazadla

OD - 1

Rozhodne se  pro dekontaminaci mokrou nebo suchou metodou, vnějšího povrchu 
zavazadla. Provede dekontaminaci vnějšího povrchu zavazadla, proměří ho a  v případě, že 

hodnota je stále nad 1 Bq/cm2, provede znovu dekontaminaci  kontaminovaných míst. A 
proměří znovu zavazadlo, pokud je stále kontaminované, provede otevření. V případě že je 

dekontaminované, předá zavazadlo a osobní věci   P - 2  pro odnesení.  Všechny hodnoty 
zapíše do záznamníku.  

4.
Roztřízení a  
vyhodnocení vhodnosti 
dekontaminace

OD - 1

Kontaminované zavazadlo otevře a roztřídí  kontaminované věci  pro dekontaminaci 
metodou mokrou nebo suchou a na velmi citlivé materiály. Vyhodnotí tyto věci podle 
vhodnosti a ekonomičnosti pro dekontaminaci. Věci které nelze dekontaminovat nebo jsou 
nákladné, odloží do označeného pytle a zapíše do záznamníku.  

5.
Dekontaminace mokrou 
metodou

OD - 1 Pomocí tampónu  namočeném v roztoku, provede  stíraní  věcí,  postupuje od vrchu dolů. 

6.
Dekontaminace suchou 
metodou

OD - 1
Pomocí vysavače provedeme dekontaminaci  věcí  a elektro zařízení. Nebo pomocí kartáče   
odstraní  kontaminovaný materiál z povrchu věcí. 

7.
Dekontaminace velmi 
citlivých materiálu

OD - 1
Pomocí  zařízení SX - 34  provede dekontaminaci   velmi citlivých materiálů a elektro 
zařízení . 

8.
Výstupní dozimetrická 
kontrola osobních věcí

OD - 1

Provede měření plošné aktivity  ve výšce sondy   dozimetru*1 10 cm kolem celého 
zavazadla a  osobními věcmi.  Pokud hodnota bude pod  1 Bq/cm2    vloží věci do sáčku, 

který označí a předá  P - 2 pro odnesení. Jestliže hodnota  nadále překračuje 1 Bq/cm2 ,  

vloží je  do onačeného  pytle a zapíše do záznamníku.

9. Provedení záznamu OD - 1
Vypíše záznamník o odebrání věcí z důvodu kontaminace a  předá ho P - 2, ten ho předá 
majiteli.

10.
Odnesení  zavazadla a 
osobních věcí

P - 2
Odnáší  osobní věci a zavazadla majiteli do třetího stanu. V případě že byly odebrány věci, 
předá majiteli záznamník o odebrání věcí a řekne ,,Vaše věci byly kontaminovány a proto 
byly odebrány pro budoucí dekontaminaci nebo budou bezpečně uloženy"

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114 s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]   
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Algoritmus činnosti při dekontaminaci osobního  zavazadla a osobních věcí : 



 
4 

Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 ,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna Číslo zaznamíku: 45

Celé 
zavazadlo

Dekontami. povr. 

Zavazadla*2
Opak. mon.celého 

zavazadla
 Peníze a 
cennosti

Elektrické 
zařízení

Textilní 
věci

Papír. 
věci

Kožené 
věci

Kovové 
věci

Plastové 
věci

420 10,53 45 A 0 A

457 10,55 80 A 60 A 6 50 20 10 4 3 3 A

Vnější povrch osobních  věcí*1                                                                                                        

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]

Pozmámky: 1.(zapisovat jen největší hodnotu), 2.(ano -A, ne - N)

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ  MONITOROVÁNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ 
(pro kontaminaci 1 Bq/ cm2 a vyšší)

Číslo 
pásku

Čas 
měření

Odebrání  
kont.osob. 

věcí*2 

Vnější povrch osobního  zavazadla*1                                                                                                        

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]
Předání  

zavazadla 

majiteli*2

Provední 
rozbalení 

os.věcí*2
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III. 

Ochrana  

 

6. Ochrana obsluhy před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí 
povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
7. Při  dekontaminaci osobního  zavazadla a osobních věcí  je nutné počítat 

zejména s následujícími komplikacemi: 
a) U všech zavazadel a věcí provádět důkladnou  evidenci, aby se předešlo 

ztrátě  hlavně u odebraných kontaminovaných věcí. 
b) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
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Příloha č.9 

Název: x9
Dekontaminace hospodářských zvířat při 
kontaminaci radioaktivními látkami 

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 12

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Místo dekontaminace hospodářských zvířat  je určeno k provedení 

dekontaminace hospodářských zvířat  od radioaktivních látek, po radiační 
havárii na JE Dukovany a  JE Temelín. 

2. Zřizuje se   převážně po úplné evakuaci obyvatel  na  hranici  zóny havarijního 
plánování  JE Dukovany a  JE Temelín. 

3. O dekontaminaci hospodářských zvířat rozhoduje  Státní veterinární správa ČR. 
4.  Místo pro dekontaminaci hospodářských zvířat má dvě varianty: 

1. Varianta kartáčový způsob - pomocí zpěnovače naneseme pěnu, kterou  
proudnicí z kartáčů  odstraníme. 

2. Varianta  linkový způsob -  pomocí upravených rámů (improvizovaně 
POR-82 nebo speciálně vyrobených) provedeme oplach hrubých nečistot,  
dále nanesení směsi  a její oplach. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
5. Místo pro dekontaminaci hospodářských zvířat je vytvořeno nejlépe na 

zemědělském statku, který má už postavené ohrady a  má plánované místo pro 
záhraboviště (pro poražená zvířata). Případně  se nově postaví na hranici zóny.  

6. Místo pro dekontaminaci hospodářských zvířat (kartáčový) je vybaveno: 

a) Zpěnovač nebo postřikovač 

b) Chemický automobil T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M 

c) Cisterna (fekální)  na odvoz kontaminované vody 

d) Sestava pro utrácení skotu, malých přežvýkavců a prasat  (PSLN) 

e) Dostatek techniky na převážení zvířat 

f) Kolový nakladač  pro nakládaní utracených zvířat 

g) Případně cisterna pro zabezpečení vody 
7. Místo pro dekontaminaci hospodářských zvířat (linkový) je  vybaveno: 

a) Soustava postřikových rámů  

b) Chemický automobil T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M 

c) Cisterna (fekální)  na odvoz kontaminované vody 
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d) Sestava pro utrácení skotu, malých přežvýkavců a prasat  (PSLN) 

e) Dostatek techniky na převážení zvířat 

f) Kolový nakladač  pro nakládaní utracených zvířat 

g) Případně cisterna pro zabezpečení vody 
8.  Hospodářská zvířata se třídí do čtyř skupin: 

a) První skupina - zvířata u kterých je další přežívání spojeno s utrpením, 
určena k bezprostřednímu utracení. 

b) Druhá skupina - zvířata u nichž je nutný terapeutický zákrok a nejsou 
určena k utracení. 

c) Třetí skupina -  zvířata zdravá, hospodářsky a spotřebitelsky nevyužitelná, 
(např. kontaminovaná nebo odmítaná spotřebiteli), která jsou určena k 
následnému postupnému utracení. 

d) Čtvrtá skupina -  zvířata zdravá, hospodářsky a spotřebitelsky využitelná,  
jsou odvezena mimo zónu  pro další využití. 

9. Obsluhu místa pro dekontaminaci hospodářských zvířat tvoří: 
a) Dva odmořovači (O-1,2) k dekontaminaci zvířat 
b) Čtyři dozimetristy (D-1,2,3,4) obsluhují přístroje DC – 3E -98/RP 114     
c) Dva zapisovatelé (Z-1,2) zapisují naměřené hodnoty 
d) Řidič odmořovač (ŘO-1) obsluha T 815 ACHR 90 nebo PV3S ARS 12 M 
e) Sedm pomocníků (P-1,2,3,4,5,6,7) k manipulaci se zvířaty 
f) Minimálně jeden veterinář (V-1)  k veterinární prohlídce 
g) Řidiči(Ř-1,2,3,4) vozidel k odvozu zvířat, odvozu kontaminované vody, 

obsluha nakladače k nakládce utracených zvířat  
h) Porážeč (Po-1) provádí porážení zvířat  

10. Při dekontaminaci hospodářských zvířat musí být vytvořené podmínky hlavně 
pro bezpečnost samotných zvířat, tak i obsluhy. Dostatečně pevné ohrady a 
povrch místa pro dekontaminaci zvířat musí být proveden z  protiskluzných 
pogumovaných rohoží, které zabezpečí odvod kontaminované vody do 
postavené jímky. 

11. Postup  při dekontaminaci hospodářských zvířat: 
a) Kontaminovaná zvířata jsou přivážena na  dekontaminaci pomocí vozidel 

určených pro přepravu zvířat. 
b) Nejdříve veterinář opticky prohlídne skot a vybere zvířata s viditelnou  

známkou špatné kondice nebo příznaky z ozáření, tento skot  jde  jako 
první k dozimetrické kontrole a na dekontaminaci. Zvířatům ve velkém 
stresu veterinář aplikuje látky na uklidnění, protože hrozí poranění 
samotného zvířete a hlavně obsluhy při dekontaminaci. 

c) Zvířata jsou vehnána do průchodu a pomocí zarážek (dvířek) zafixována a 
je provedena dozimetrická kontrola.  Změří se  plošná aktivita,  hodnota  
pro kontaminaci je nad 1 Bq/cm2, po provedení dozimetrické kontroly  je 
zvíře  zaevidováno (číslo je v uchu zvířete). V případě, že je hodnota pod   
1 Bq/cm2  je zvíře nekontaminované a přechází na veterinární kontrolu. 

d) Kontaminované zvíře postupuje na dekontaminaci a je na něj  pomocí 
postřikovače nanesena směs  1 % detergentu, která vytvoří pěnu. Dále 
pomocí proudnice s kartáči odstraníme pěnu s kontaminantem. 
Postupujeme od vrchu  dolů krouživými pohyby, hlavně se zvýšeně 
zaměřujeme na  místa jako nozdry, oči, genitálie, anus a končetiny. Poté je 
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skot opláchnut čistou vodou a postupuje na místo výstupní dozimetrické 
kontroly a v případě,  že hodnota převyšuje 1 Bq/cm2 , je zvíře nahnáno do 
ohrady pro opakovanou dekontaminaci. 

e) Dekontaminované zvíře postupuje k veterinární prohlídce. Kde je zvíře  
rozděleno dle zdravotního hlediska a výsledků výstupní dozimetrické 
kontroly  do čtyř skupin. 

f) U zvířat  po opakované dekontaminaci je provedena dozimetrická kontrola 
a v případě, že hodnota stále převyšuje 1 Bq/cm2, je provedena kontrola 
vnitřní kontaminace. Poté  zvíře postupuje na veterinární kontrolu. 

12. Při dekontaminaci ostatních hospodářských zvířat se postupuje obdobně jako u 
skotu,  jen například u ovcí se provede ostříhání vlny.  

13. Podobně můžeme postupovat  u ostatních zvířat jako u psa, kočky, ale tato 
činnost bude prováděna na stanovišti dekontaminace osob, protože se 
předpokládá, že tyto zvířata si obyvatelstvo vezme při evakuaci sebou.   

 

Příklad  místa dekontaminace skotu (kartáčový způsob): 
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Metodický postup pří dekontaminaci skotu:  

Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

1. Převezení zvířat
Umístění   
zvířat do 
ohrady

P - 1.       
P - 2      
Ř - 1             

Nahnání  zvířat do ohrady pro kontaminovaná zvířata.

2.
Předběžná 
veterinární 
kontrola

Zvířata jsou v 
ohradě

V - 1.             

Provede předběžnou optickou prohlídku  zvířat. Vybere zvířata s 
viditelnou známkou ozáření a špatné kondice, tyto zvířata jdou 
první k dozimetrické kontrole. Zvířatům, která jsou ve velkém 
stresu aplikuje uklidňující látky (hrozí zranění obsluhy nebo 
samotných zvířat). 

Zvířata jsou 
nahnána do 
průchodu

P - 1.     
P - 2      

Postupně naženou zvířata do průchodu. 

D - 1   

Zavře druhou zarážku  před zvířetem. Měříme plošnou aktivitu  

ve výšce sondy  dozimetru*1, 10 cm nad povrchem zvířete z levé 
strany. Začínáme od předku tlamy, čelní kost hlavy, uši, rohy, 
zpět přes oko ke spodní části tlamy. Dále od hlavy po hřbetu až 
na ocas pokračujeme zpět s posunem o 20 cm dolů  a dopředu na 
krční obratel. Takto pokračujeme až změříme celou levou stranu. 
Proměříme levou přední  končetinu až po kopyto a nahoru její 
zadní část. Proměříme spodní část trupu až k zadní levé 
končetiny. Proměříme  přední  část levé zadní končetinu dolů ke 
kopytu a nahoru zadní část. Dále genitálie až ke konečníku 
(musíme  přidržet ocas).  Naměřené hodnoty  hlásí zapisovateli. 
Otevře druhou zarážku před zvířetem, popožene zvíře na místo 
dekontaminace a za zvířetem vrátí zarážku zpět. 

D - 2

Zavře první zarážku  za zvířetem. Měříme plošnou aktivitu  ve 

výšce sondy  dozimetru*1, 10 cm nad povrchem zvířete z pravé 
strany. Začínáme od předku tlamy, čelní kost hlavy, uši, rohy, 
zpět přes oko ke spodní části tlamy. Dále od hlavy po hřbetu až 
na ocas, pokračujeme zpět s posunem o 20 cm dolů a dopředu na 
krční obratel. Takto pokračujme, až změříme celou  pravou 
stranu. Proměříme pravou přední  končetinu přední až po kopyto 
a nahoru zadní část. Proměříme spodní část trupu až k zadní 
pravé končetině. Proměříme  přední  část pravé zadní končetiny 
dolů ke kopytu a nahoru zadní část. Dále genitálie až ke 
konečníku( musíme  přidržet ocas).   Naměřené hodnoty  hlásí 
zapisovateli. Až je  druhá zarážka zpět, otevře první zarážku a 
popožene zvíře na místo dozimetrické kontroly. Za zvířetem vrátí 
zarážku zpět. 

Z - 1

Zapíše druh, plemeno a číslo ze známky na uchu a zapisuje 
hlášené hodnoty. Provede vyhodnocení naměřených hodnot,  jestli  

je pod 1 Bq/cm2 není zvíře kontaminované a popožene se zvíře až 
na místo veterinární kontroly.   Dále pomáhá popohánět zvířata v 
průchodu.

Zvířata stojí v 
průchodu

3.

Dozimetrická 
kontrola zvířat a 
vyhodnocení 
kontaminace
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Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

O - 1

Zavře čtvrtou zarážku  před zvířetem. Na zvíře nanase pomocí 
zpěnovače pěnu, a dále se  čistí zvíře pomocí proudnice s kartáči 
krouživým pohybem.  Začínáme od levé čelní kosti hlavy, uši, 
rohy, kolem oka (zde opatrně) až ke spodní části tlamy. Dále od 
hlavy po hřbetu až na ocas, pokračujeme zpět s posunem  dolů od 
předu na krční obratel a zpět. Takto pokračujme až po  levou 
spodní část  krku přes trup, dále po genitálie a zase od konečníku 
(musíme  přidržet ocas) zpět po genitálie. Přední levou končetinu 
očistíme od vrchu dolů až  po kopyto, to opakujeme na zadní 
končetině. Po dekontaminaci otevře čtvrtou zarážku před 
zvířetem a popožene zvíře na místo výstupní dozimetrické 
kontrole  a za zvířetem vrátí zarážku zpět. 

O - 2      

Zavře třetí zarážku  za zvířetem. Na zvíře nanase pomocí 
zpěnovače pěnu, a dále se  čistí pomocí proudnice s kartáči 
krouřivým pohybem.  Začínáme od pravé čelní kost hlavy, uši, 
rohy, kolem oka ( zde opatrně) až ke spodní části tlamy. Dále od 
hlavy po hřbetu až na ocas, pokračujeme zpět s posunem  dolů od 
předu na krční obratel a zpět. Takto pokračujme až po  pravou 
spodní část  krku přes trup, dále po genitálie a zase od konečníku( 
musíme přidržet ocas) zpět po genitálie. Přední pravou končetinu 
očistíme od vrchu dolů až  po kopyto, to opakujeme na zadní 
končetině. Po dekontaminaci popožene zvíře  na místo výstupní 
dozimetrické kontrole, potom popožene další zvíře na místo 
dekontaminace.

D - 3   

Zavře šestou zarážku  před zvířetem.Měříme plošnou aktivitu  ve 
výšce sondy  dozimetru*1, 10 cm nad povrchem zvířete z levé 
strany. Začínáme od předku tlamy, čelní kost hlavy, uši, rohy, 
zpět přes oko ke spodní části tlamy. Dále od hlavy po hřbetu až 
na ocas pokračujeme zpět s posunem o 20 cm dolů  a dopředu na 
krční obratel. Takto pokračujeme až změříme celou levou stranu. 
Proměříme levou přední  končetinu až po kopyto a nahoru její 
zadní část. Proměříme spodní část trupu až k zadní levé 
končetiny. Proměříme  přední  část levé zadní končetinu dolů ke 
kopytu a nahoru zadní část. Dále genitálie až ke konečníku 
(musíme  přidržet ocas).  Naměřené hodnoty  hlásí zapisovateli. 
Po vyhodnocení  otevře šestou zarážku před zvířetem a popožene 
zvíře podle výsledku kontroly za zvířetem vrátí zarážku zpět. 

D - 4

Zavře pátou zarážku  za zvířetem. Měříme plošnou aktivitu  ve 
výšce sondy  dozimetru*1, 10 cm nad povrchem zvířete z pravé 
strany. Začínáme od předku tlamy, čelní kost hlavy, uši, rohy, 
zpět přes oko ke spodní části tlamy. Dále od hlavy po hřbetu až 
na ocas, pokračujeme zpět s posunem o 20 cm dolů a dopředu na 
krční obratel. Takto pokračujme, až změříme celou  pravou 
stranu. Proměříme pravou přední  končetinu přední až po kopyto 
a nahoru zadní část. Proměříme spodní část trupu až k zadní 
pravé končetině. Proměříme  přední  část pravé zadní končetiny 
dolů ke kopytu a nahoru zadní část. Dále genitálie až ke 
konečníku( musíme  přidržet ocas).  Naměřené hodnoty  hlásí 
zapisovateli. Až je  šestá zarážka zavřená. Otevře patou zarážku 
popožene zvíře na místo  výstupní dozimetrické kontrolu za 
zvířetem, vrátí zarážku zpět. 

Z - 2

Zapíše číslo ze známky na uchu a zapisuje hlášené hodnoty. 

Provede vyhodnocení naměřených hodnot,  jestli  je pod 1 Bq/cm2  

není zvíře kontaminované a popožene se zvíře až na místo 

veterinární kontroly. Jestliže je hodnota nad  1 Bq/cm2 popožene 
zvíře do ohrady pro opakovanou dekontaminaci.  

Dekontaminace 
zvířat

Zvířata stojí v 
průchodu

Zvířata stojí v 
průchodu

Výstupní 
dozimetrická 
kontrola a 
vyhodnocení 
kontaminace

4.

5.
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Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

P - 1        
P - 2      

Nahání zvířata z ohrady pro opakovanou dekontaminaci do 
průchodu, ale až jsou hotová všechna zvířata z ohrady pro 
kontaminované zvířata. Zvířata jdou až na místo dekontaminace. 

O - 1

Zavře čtvrtou zarážku  před zvířetem. Na zvíře nanase pomocí 
zpěnovače pěnu, a dále se  čistí pomocí proudnice s kartáči 
krouživým pohybem. Začínáme od levé čelní kost hlavy, uši, rohy, 
kolem oka ( zde opatrně) až ke spodní části tlamy. Dále od hlavy 
po hřbetu až na ocas pokračujeme zpět s posunem  dolů od předu 
na krční obratel a zpět. Takto pokračujme až po  levou spodní 
část  krku přes trup, dále po genitálie a zase od konečníku( 
musíme  přidržet ocas) zpět po genitálie. Přední levou končetinu 
očistíme od vrchu dolů až  po kopyto, to opakujeme na zadní 
končetině. Po dekontaminaci otevře čtvrtou zarážku před 
zvířetem a popožene zvíře na  výstupní dozimetrickou kontrolu za 
zvířetem vrátí zarážku zpět. 

O - 2

Zavře třetí zarážku  za zvířetem.  Na zvíře nanase pomocí 
zpěnovače pěnu, a dále se  čistí pomocí proudnice s kartáči 
krouživým pohybem.  Začínáme od pravé čelní kost hlavy, uši, 
rohy, kolem oka (zde opatrně) až ke spodní časti tlamy. Dále od 
hlavy po hřbetu až na ocas pokračujeme zpět s posunem  dolů od 
předu na krční obratel a zpět, takto pokračujme až po  pravou 
spodní část  krku přes trup, dále po genitálie a zase od konečníku 
(musíme přidržet ocas) zpět po genitálie. Přední pravou končetinu 
očistíme od vrchu dolů až  po kopyto, to opakujeme na zadní 
končetině. Po dekontaminaci popožene zvíře  na místo výstupní 
dozimetrickou kontrolu,  potom popožene další zvíře na místo 
dekontaminace.

7.

Opakovaná 
výstupní 
dozimetrická 
kontrola a 
vyhodnocení 
kontaminace 

Zvířata stojí v 
průchodu

D - 3      

Zavře šestou zarážku  před zvířetem.Měříme plošnou aktivitu  ve 
výšce sondy  dozimetru*1, 10 cm nad povrchem zvířete z levé 
strany. Začínáme od předku tlamy, čelní kosti hlavy, uši, rohy, 
zpět přes oko ke spodní části tlamy. Dále od hlavy po hřbetu až 
na ocas pokračujeme zpět s posunem o 20 cm dolů  a dopředu na 
krční obratel. Takto pokračujeme až změříme celou levou stranu. 
Proměříme levou přední  končetinu až po kopyto a nahoru její 
zadní část. Proměříme spodní část trupu až k zadní levé 
končetiny. Proměříme  přední  část levé zadní končetiny dolů ke 
kopytu a nahoru zadní část. Dále genitálie až ke konečníku 
(musíme  přidržet ocas). Pokud  stále zvíře vykazuje  
kontaminaci, provedeme  kontrolu  vnitřní kontaminace. Měřime 

plošnou aktivitu  ve výšce sondy  dozimetru*2 10 cm nad 
povrchem zvířete. Začínáme od levé části tlamy přes krk, střed 
trupu až po rektum  ( a u krav  mlečné žlazy).  Naměřené hodnoty  
hlásí zapisovateli. Po vyhodnocení  otevře šestou zarážku před 
zvířetem a popožene zvíře podle výsledku kontroly, za zvířetem 
vrátí zarážku zpět.  

Opakovaná 
dekontaminace

Zvířata stojí v 
průchodu

6.
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Č.p. Činnost
Činnost 
objektu zájmu

Provádí Postup provedení

D - 4

Zavře pátou zarážku  za zvířetem. Měříme plošnou aktivitu  ve 

výšce sondy  dozimetru*1 10 cm nad povrchem zvířete, z pravé 
strany. Začínáme od předku tlamy, čelní kosti hlavy, uši, rohy, 
zpět přes oko ke spodní části tlamy. Dále od hlavy po hřbetu až 
na ocas pokračujeme zpět s posunem o 20 cm dolů od předu na 
krční obratel, takto pokračujme až změříme celou pravou stranu. 
Proměříme pravou přední  končetinu přední až po kopyto a 
nahoru zadní část. Proměříme spodní část trupu až k zadní pravé 
končetině. Proměříme  přední  část pravé zadní končetiny dolů ke 
kopytu a nahoru zadní část. Dále genitálie až ke konečníku 
(musíme  přidržet ocas). Pokud  stále zvíře vykazuje  
kontaminaci, provedeme kontroluvnitřní kontaminace. Měřime  

plošnou aktivitu   ve výšce sondy  dozimetru*2 10 cm nad 
povrchem zvířete. Začíname od pravé části tlamy přes krk, střed 
trupu až po rektum ( a u krav  mlečné žlázy). Naměřené hodnoty  
hlásí zapisovateli. Až je  šestá zarážka zpět, otevře pátou zarážku 
a popožene zvíře na místo dozimetrické kontroly. Za zvířetem 
vrátí zarážku zpět. 

Z - 2

Zapíše číslo ze známky na uchu a zapiše hlášené hodnoty. 
Provede vyhodnocení naměřených hodnot,  jestli  je pod            1 

Bq/cm2 ,  není zvíře kontaminované. Popožene se zvíře až na 
místo veterinární kontroly. Jestliže je hodnota vnější  nad 1 

Bq/cm2 , popoženou zvíře  na místo veterinární kontroly. 
(veterináři se oznámí výsledné hodnoty.)

8.
Veterinární 
kontrola a třízení 
zvířat

Zvíře se vžene 
do fixační 
klece  

V - 1      
P - 3             

Podle výsledků  vstupní dozimetrické kontroly a veterinární 
prohlídky  se zvířata roztřídí do skupin:                                      
A.- zvířata u kterých je další přežívání spojeno s utrpením jsou 
určená k bezprostřednímu utrácení
B.- zvířata u nichž je nutný terapeutický zákrok,  nejsou určená 
k utracení.
C.- zvířata zdravá, hospodářsky a spotřebitelsky nevyužitelná, 
(např. kontaminovaná nebo odmítaná spotřebiteli), která jsou 
určena k následnému postupnému utrácení.
D.- zvířata zdravá, hospodářsky a spotřebitelsky využitelná

9. Odvoz zvířat
Zvířata 
prochází  
průchodem 

P - 3       
P - 4       
P - 5       
Ř - 2

Zvířata zdravá (skupina D)  se naženou přímo na vozidlo  a 
odvezou pro další hospodářské využití mimo zónu. Zvířata 
nevyužitelná( skupina C) se naženou do ohrady pro pozdější 
utracení. Zvířata pro terapetucký zákrok ( skupina B) se zaženou 
do ohrady pro pozorování, podle zdravotního stavu se určí jejich 
další využití. Zvířata určená k utracení (skupina A) se poženou 
průchodem na linku pro utracení.

10. Utracení zvířat
Zvířata 
prochází  
průchodem 

P - 6        
P - 7    
Po - 1    
Ř - 4

Zvíře se nažene do soupravy pro utracení skotu, zafixuje se a Po - 
1 provede mechanické omráčení pomocí pistole. Poté se zvíře  
svalí a je usmrceno pomocí elektrických kleští. Usmrcené zvíře je 
pomocí nakladače naloženo na nákladní vozidlo (pro odvoz do 
asanačního ústavu) nebo přímo  vloženo do záhraboviště.

Opakovaná 
výstupní 

dozimetrická 
kontrola a 

vyhodnocení 
kontaminace 

7.
Zvířata stojí v 

průchodu

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114  s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]   

       2. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114  se zavřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2]     
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Příklad  postupu  dozimetristy č.2 a 4 u skotu: 
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Algoritmus při dekontaminaci skotu: 

Příjezd zvířat 

Veterinární
 prohlídky (špatná 

kondice)
NE

ANO

Zvíře počká 

Měření 
plošné aktivity 
a zaevidování  

< 1 Bq/cm2

NE

ANO
Prochází přes 

dekontaminační 
pracoviště

Provedení 
dekontaminace 

zvířete a 
proměření

< 1 Bq/cm2

ANO

NE

Odstavení a 
opakovaná 

dekontaminace 

Veterinární 
kontrola       

(zná výsledky 
dozimetrické 

kontroly)

Zvířata  
využitelná
 (zdravá)

ANO
Odvoz mimo zónu 
pro další využití 

Utracení zvířat 
(přežití je spojeno s 

utrpením)

Zvířata pro 
terapeutický zákrok 

(na pozorování)

Nevyužitelná zvířata 
určená k 

následnému utracení 
(kontaminovaná)

NE

Zhodnocení 
zdravotního 
stavu zvířete

Proměření na 
vnitřní 

kontaminaci

NE 

(po opakované 

dekontaminaci)
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Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 , 890367,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna, svob.Petr Gol Číslo zaznamíku:   45

Hlava, 
tlama

Hřbet
Levá 
strana

Pravá 
strana

Břicho Genitálie
Kopyta, 

tlapy

CZ 459 459 123 11,22 Kráva Ayshire 45678912 5 6 7 4 6 2 14 A

CZ 1569 11,45 Prase Landras 12345689 5 2 3 4 3 4 12 A

12387N 15,30 Pes Něm.ovčák Hertek Petr 0 0 0 0 0 0 0 N

Poznámky: 1.(zapisovat jen největší hodnotu), 2.( místo dekontaminace zvířat, ano -A,ne -N)

Odvedení 
na MDZ* 

Plemeno

(pro kontaminaci nad 1 Bq/ cm2 )

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ ZVÍŘAT

Evidenční číslo
Čas 

měření
Druh Číslo hospodářství

Vnější povrch zvířat*1                                                                        

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]
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Dne : 22.4. Typ a číslo přístroje: DC - 3b - 98 ,782369    Monitoroval : des. Jan Bruna Číslo zaznamíku:  45

Hlava, 
tlama

Hřbet
Levá 
strana

Pravá 
strana

Břicho Genitálie
Kopyta, 

tlapy
Opakov 

dekon.*5 Čumák ,krk Plíce Žaludek

CZ 459 459 123 11,22 10 2 10 9 9 8 2 A 10 10 8 N A

CZ 1569 11,45 1 2 1 2 2 3 2 A 0 0 0 A x

12387N 15,30 0 0 0 0 0 0 0 N x x x N N

ZÁZNAMNÍK VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ ZVÍŘAT PO DEKONTAMINACI
(pro kontaminaci nad 1 Bq/ cm2 )

Vnitřní kontaminace osob*1,2                     

Úroveň aktivity  [Bq/ cm2] Karanténa  

*
3

Nařízené 

utracení *
4

Poznámky: 1.(zapisovat jen největší hodnotu), 2.(po opakované dekontaminaci je hodnota u čumáku,krku,plice,žaludek stejná jako u prvního měření, prověříte s uzavřenou clonou -pokud je hodnota stejná- jde o vnitřní 
kontaminaci),3. ( ano -A,ne -N).  4.( ano -A,ne -N), 5.(provedení  opakováné dekontaminace , ano -A,ne-N)

Evidenční číslo
Čas 

měření

Vnější povrch zvířat*1                                                                                       

Úroveň aktivity     [Bq/ cm2]
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III. 

Ochrana  

 

14. Ochrana obsluhy před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí 
povrchová a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se 
používají protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti 
kontaminaci, neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
15. Při  dekontaminaci hospodářských zvířat je nutné počítat zejména s 

následujícími komplikacemi: 
a) Velké množství kontaminovaných  hospodářských zvířat  znamená, velké 

nároky na personál a nutnost pravidelného střídání max. po 2 hodinách. 
b) Velké riziko poranění zvířat nebo obsluhy od zvířat s velkým stresem. 
c) Pravidelná výměna ochrany dozimetru. 
d) Pravidelné monitorování osobního dozimetru u personálu. 
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Příloha č.10 

Název: x10
Dekontaminace terénu a objektu při 
kontaminaci radioaktivními látkami  

Metodický list číslo L

Vydáno dne: 15. dubna 2011 Stran: 4

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

 

I. 

 Charakteristika 
1. Dekontaminace terénu a objektu je určena na odstranění  radioaktivních látek 

ze všech povrchů na zasaženém území po radiační havárii na JE Dukovany a JE 
Temelín.  

2. Dekontaminace terénu a objektu je velmi časově a finančně náročná. 

II. 

Úkoly a postup činnosti 
3. Dozimetrickou skupinu tvoří dva dozimetristy (D -1,2) vybaveni dozimetrickým 

přístrojem (DC – 3E -98 / RP 114 ) a jeden zapisovatel (Z). 
4. Předpokladem je, že  dozimetrické skupiny provedou měření plošné aktivity, 

odběr vzorků pro určení radionuklidového složení kontaminace na povrchu, 
který má být dekontaminován. Naměřené hodnoty se zapíší do záznamníku, do 
pracovní mapy a označí se místo odběru a měření. Na základě těchto hodnot a 
času od vzniku kontaminace, určí SÚJB zásahovou hodnotu kontaminace a 
místa pro dekontaminaci. 

5. V případě dekontaminace velkého rozsahu jsou priority dány hustotou osídlení, 
význačnými silničními spoji a funkcemi jednotlivých budov. 

6. Na dekontaminaci terénu a objektu bude zapotřebí velkých mechanismů od 
firem, které zabezpečují čištění ulic, skrývku kontaminované zeminy, ale i od 
hasičů, vojáků. Tyto mechanismy budou muset být schopny vysát nebo vymýt 
rozsáhlé plochy (např. ulice, náměstí, travnaté plochy, stromy, povrchy budov, 
zemědělskou půdu…). 

7. Na základě zkušenosti při odstraňování havárie po JE Černobylu  se ukázalo, že 
v případě pečlivě připravených postupů a průběžného monitorování během 
vykonávání prací, je možné použít i celkem jednoduché metody na odstraňování 
vrchní vrstvy půdy, ručními nástroji a stavebními stroji (kolové nakladače, 
Skrejpry…). 

8. Dekontaminace je dále závislá na meteorologických podmínkách během spadu 
nebo po spadu (např. dekontaminace zmrzlé půdy, vyschlé půdy). 

9. Všechny kontaminované materiály a odpady se budou odvážet na předem určené 
skládky pro dočasné uložení. Místo pro skládku musí být dostatečné vzdálené od 
zastavěných oblastí a zabezpečeny proti průsaku radioaktivních látek do 
spodních vod. Po ukončení všech prací je skládka překryta dostatečnou vrstvou 
nekontaminované  zeminy.    
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Příklad metodického postup při dekontaminaci terénu a objektu:  

Č.p. Činnost Provádí Postup provedení

D - 1        
D - 2        

Měříme plošnou aktivitu ve výšce sondy dozimetru*1 10 cm nad 
kontaminovaným povrchem. Hlavně se zaměřujeme  na povrch 
předpokládaného kontaktu s obyvatelstvem. Pro přesné měření musíme 
počítat čas od úniku kontaminovaných látek a z něho se vypočítá jaká je 
zásahová úroveň pro plošnou kontaminaci  (Přesnou hodnotu určí SUJB). 
Naměřené hodnoty  hlásí zapisovateli.

Z
Provede rozdělení zamořeného území na sektory, budovy... a hlášené 
hodnoty  zapisuje do záznamníku nebo do pracovní mapy. 

2.

Určení 
hodnocení 
kontaminace a 
míst k 
dekontaminaci

D - 1        
D - 2      
(SUJB)       

Na  základě podkladu ze záznamníku, pracovní mapy a dále podle času 
vzniku kontaminace. Určí SUJB zásahové hodnoty kontaminace a místa, 
která se musí dekontaminovat. Všechna místa určená k dekontaminaci, se 
předají skupinám provádějící dekontaminaci.  

3.
Nakládání s 
kontaminovanou 
vodou

Dle 
potřeby

Nakládání s kontaminovanou  vodou z dekontaminace  se provádí pomocí 
veřejné kanalizace. Tato voda se odčerpá buď přímo v čistírně odpadních vod 
nebo  se provede pomocí kanalizační ucpávky uzavření  větve kanalizace  a 
odčerpání kontaminované vody z kanalizační vpusti. Pro odčerpání 
používame fekální cisterny. Tato voda se odveze na předem vybrané 
odkaliště, pro případné pozdější nakladání nebo trvalé uložení.    

4.
Dekontaminace 
střech

Dle 
potřeby

Šikmých střech:                                                                                                       
Provedeme pomocí proudnice s kartáči se směsí (případně vysokotlaké 
proudnice) s pomocí  chemického vozidla. Odmořovači provádějící 
dekontaminaci jsou na vysokozdvižné plošině. Postupují od vrchu dolů a 
využivají k odvodu kontaminované vody okapy.                                                                                                       
Plochych střech:                                                                                                           
Provádíme pomocí vysavače  a posléze v případě pomocí vysokotlaké 
proudnice, k odvodů kontaminované vody využíváme kanalizaci.             

5.
Dekontaminace 
svislých ploch a 
stěn 

Dle 
potřeby

Fasád :                                                                                                                    
Provedeme pomocí proudnice s kartáči se směsí (případně vysokotlaké 
proudnice) s pomocí  chemického vozidla a odmořovači provádějící 
dekontaminaci jsou na vysokozdvižné plošině. Postupují od vrchu dolů,  i zde 
využívají  odvodu kontaminované vody  kanalizaci.                                                                             
Okna:                                                                                                                                            
Provedeme oplach pomocí  proudnice nebo setření pomocí hader 
namočených v 0,5 % detergentu.(případně jinou metodou podle tabulky)                                                                                         

6.
Dekontaminace 
terénu a ploch

Dle 
potřeby

Betonová plocha:                                                                                                      
Vysát pomocí vysavače nebo sacího zařízení, případně opláchnutí pomocí  
0,5 % detergentu a následného odsátí. ( případně jinou metodou podle 
tabulky)                                                                                                                      
Asfaltové povrchy:                                                                                                       
Vysát pomocí vysavače nebo sacího zařízení, v případě velké kontaminace 
odstranit povrch pomocí frézy na asfalt. ( případně jinou metodou podle 
tabulky)                                                                                                                  
Půdy:                                                                                                                                 
Odstraníme povrch kontaminované zeminy. Málé plochy pomocí ženijního 
nářadí a malých nakladačů jako UNC 075. U velkých ploch pomocí kolových 
nakladáčů, skrejprů nebo jiných stavebních strojů.                                                               

Z monitorování 
kontaminace

1.

 
Poznámka :  1. Dozimetrický přístroj DC – 3E – 98 a RP – 114  s otevřenou clonou  a nastavení na plošnou aktivitu [Bq/ cm2] 
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 Tabulka dekontaminačních metod: 

Typ povrchu Vysát
Omýt vodou 
s detergenty

Zamést/ 
zamíst + 

vysát
Sprchovat

Sprchovat 
pod 

vysokým 
tlakem

Čistění 
parou

Omýt 
chem. 

roztokem

Čistit 
pěnou

Použít 
vazební 
činidla

Obrousit
Odstranit 
povrch

Odstranit 
povrch 

cest
Poznámky

Plastový O xxx xx xx xxx xxx

Asfalt/beton O xx x x x x xxx I jiné metody 
jsou možné

Betonové stěny O xx xx xx xx xx xx xx xx xxx

Kámen O x x xxx

Kovové 
povrchy O xx xx xx xx xx xx xx xx Závisí na 

přístupnosti

Stroje (kov) O xx x x xx xx xx xx
Ne pro stroje se 
složitou 
strukturou

Sklo O xxx xx xxx xx xxx

Lakované 
povrchy O xx xxx xxx xx xx xxx

Učinné jsou 
běžné 
detergenty

Kovové střechy O xx xx xx xx xx xx xx xx Přístup může 
být omezen

Jiné střechy O x x

Neopracované 
dřevo O x x Nejúčinnější je 

pískování  
Poznámky :          O  - Vysoký stupeň dekontaminace za předpokladu, že částice jsou malé, prachové a povrch je suchý a hladký 

        XXX -  Vysoký stupeň dekontaminace (>0,5) 

           XX -   Stupeň dekontaminace kolem 0,5, závisí na povrchové úpravě, typu a hloubce kontaminace 

              X -  Stupeň dekontaminace <0,5 , závisí na povrchové úpravě, typu a hloubce kontaminace 
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III. 

Ochrana  

 

10. Ochrana obsluh  před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí povrchová 
a vnitřní kontaminace osob vdechnutím radioaktivních látek, se používají 
protichemické oděvy s ochranou maskou, které chrání proti kontaminaci, 
neposkytují však ochranu proti vnějšímu ozáření zářením gama. 

IV. 

Očekávané zvláštnosti 
11. Při  dekontaminaci terénu a objektu  je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi: 
a) Při dekontaminaci  terénu a objektu musíme brát zřetel i na obsluhu, 

protože  může být ozářena zářením gama z  radioaktivními látek. Obsluha 
si musí pravidelně kontrolovat osobní dozimetry. Je potřeba, aby obsluha 
byla pravidelně střídána a po dosažení stanovených limitů ozáření 
stanovených SÚJB,  byla   nahrazována dalšími  lidmi.  
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Příloha č.11 

Číslo Otázka ANO NE

1. KRS je umístěno mimo zónu havarijního plánování

2. KRS je umístěno na evakuační trase

3.
KRS lze rozdělit na techniku  zamořenou a na nezamořenou po samostatných 
cestách.

4. KRS má dostatečný prostor ( vozovka  šířky min. 6 m)

5. KRS je umístěno mimo zastavěné oblasti

6. KRS lze projíždět i v protisměru

7. Stanoviště dekontaminace techniky má zpevněnou vozovku

8. Stanoviště dekontaminace techniky má  vozovku  min. šířky 3 m, délku 100 m

9. Stanoviště dekontaminace techniky je umístěno mimo zastavěné oblasti

10.
Na stanoviště dekontaminace techniky lze postavit linku dekontaminace techniky 
LINKA 82 nebo soustavu tří rámu POR 82

11.
Na místě dekontaminace techniky lze postavit soupravu dekontaminace techniky 
(SDT  - HZS)

12.
Stanoviště dekontaminace techniky má zdroj vody min.1500 l/min                  
(pro MZ 82 )

13.
Na stanoviště dekontaminace techniky lze k vodnímu zdroji přistavit čerpadlo  
MZ 82 a nemusí byt provedeny ženijní úpravy

14.
Stanovištěm dekontaminace techniky lze opětovně projíždět  technikou                  
(částečně dekontaminovaná technika může znovu projet)

15.
Stanoviště dekontaminace techniky lze zásobovat dálkovou dopravou vody 
pomocí čerpadla  MZ 82

16.
Stanoviště dekontaminace techniky lze zásobovat dálkovou dopravou vody 
pomocí čerpadel FROG

17. Na stanovišti dekontaminace techniky lze provést záchyt kontaminované vody 

18.
Stanoviště dekontaminace techniky lze zásobovat dálkovou dopravou vody 
pomocí HZS 

19.
Stanoviště dekontaminace techniky lze postavit před stanovištěm dekontaminace 
osob

20.
Na stanoviště výstupní dozimetrické kontroly techniky lze rozdělit  techniku na 
zamořenou (pro další dekontaminaci) a čistou 

21.
Na stanovišti výstupní dozimetrické kontroly techniky lze umožnit vystoupení 
převážených osob

22.
Na stanovišti výstupní dozimetrické kontroly techniky lze provést dozimetrickou 
kontrolu vnitřního prostoru vozidel

Kontrolní seznam  vhodnosti dekontaminačního místa

Kontrolně roztřiďovací stanoviště -KRS

Stanoviště dekontaminace techniky- SDT

Stanoviště výstupní dozimetrické kontroly techniky
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Číslo Otázka ANO NE

23.
Stanoviště dozimetrické kontroly osob lze umístit min. 50 m od kontaminované 
techniky (z důvodu ovlivnění kontroly) 

24.
Stanoviště dozimetrické kontroly osob má dostatečný prostor a lze provést 
roztřízení osob podle stupně kontaminace

25.
Na stanovišti dozimetrické kontroly osob lze postavit stan k ochraně osob proti 
povětrnostním situacím

26.
Stanoviště dozimetrické kontroly osob má dostatečný prostor pro soustředění 
min.100 osob

27.
Ze stanoviště dozimetrické kontroly osob lze zřídit  bezpečnou cestu na 
shromaždiště osob ( pro nekontaminované osoby )

28.
Stanoviště dekontaminace osob je vzdáleno min. 100 m od místa dekontaminace 
techniky

29.
Stanoviště pro výstavbu soupravy dekontaminace osob ( SDO ) má dostatečný 
prostor min. šířky 20 m a délky 35 m

30.
Stanoviště pro výstavbu SDO má rovný terén a nemusí být provedeny ženijní 
úpravy

31.
Na stanovišti dekontaminace osob lze postavit  místo speciální očisty                     
(MSO -plátěné stany)

32.
Na stanovišti dekontaminace osob lze postavit stanoviště dekontaminace osob 
HZS   (SDO 2 - HZS )

33. Stanoviště dekontaminace osob lze zásobovat vodou

34. Na stanovišti dekontaminace osob lze provést dekontaminaci osobního zavazadla

35.
Na stanovišti dekontaminace osob lze zabezpečit prostor pro příjezd techniky s 
ošacením

36.
Na stanovišti dekontaminace osob lze zabezpečit prostor pro příjezd sanitek pro 
ozářené osoby

37. Stanoviště shromáždění osob (čistých) má dostačený prostor pro min. 100 osob

38.
Na stanoviště shromáždění osob (čistých) lze postavit stan k ochraně osob proti 
povětrnostním situacím

39. Na stanoviště shromáždění osob (čistých) lze přistavit nové autobusy

40.
Na stanoviště shromáždění osob (čistých) lze přistavit dekontaminované 
autobusy

41.
Stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru vozidel má dostatečný prostor 
vozovky min.šířky 3 m

42.
Ze stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru vozidel lze odjet  do zóny pro  
opětovné nasazení vozidel 

43.
Ze stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru vozidel lze odstavit vozidla do 
prostoru pro dodatečnou dekontaminaci vozidel

44.
Prostor pro ostavení vozidel pro  dodatečnou dekontaminaci má dostatečný 
prostor min. pro 50 osobních vozidel a  10 autobusů

45.
Prostor pro ostavení vozidel pro dodatečnou dekontaminaci je vzdálen min. 100 
m od zastavěné oblasti

Celkem počet odpovědí

Prostor pro ostavení vozidel

Stanoviště dozimetrické kontroly osob

Stanoviště dekontaminace osob - SDO

Stanoviště shromáždění osob 

Stanoviště dekontaminace vnitřního prostoru vozidel
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Příloha č.12 

Nákresy nových a stávajících dekontaminačních míst v zóně havarijního plánování      

Jaderné elektrárny Dukovany 

Č íslo   N ázev   N ákres dekontaminačního místa Zhodnocení

1. Lukov  (AČ R)

V ý h o dy :                      
-  do st at ečn ý  p ro st o r  
p ro  K RS                       
-  do st at e. zdro j v o dy      
-  v elk á p lo ch a n a 
SD O ,            

N e vý h o dy :                    
-  D M  je v  zast av ěn é 
o blast i  -  m alý  p ro st o r  
p ro  dek o n t am in aci 
t ech n ik y  -  n en í 
p ro st o r  p ro   o dst av en í 

1.A
Lukov II     
(AČ R)

V ý h o dy :                      
-  do st at ečn ý  p ro st o r  
p ro  K RS                         
-  D M  t ech n ik y  je 
m im o  zast av ěn o u 
o blast                             
-  v elk á p lo ch a n a 
SD O ,                 

N e vý h o dy :                  
-  n em á zdro j v o dy                             

14. Vacenovice

V ý h o dy :                      
-  do st at ečn ý  p ro st o r  
p ro  K RS                        
-  D M  t ech n ik y  je 
m im o  zast av ěn o u 
o blast                            
-  v elk á p lo ch a p ro  
SD O ,            

N e vý h o dy :                    
-  n em á zdro j v o dy  

15.
Výčapy  
(AČ R)

V ý h o dy :                       
-  do st at ečn ý  p ro st o r  
p ro  K RS                        
-  D M  t ech n ik y  je 
m im o  zast av ěn o u 
o blast             -  v elk á 
p lo ch a p ro  SD O ,            

N e vý h o dy :                   
-  n em á zdro j v o dy  

16. Slavice ( HZS)

V ý h o dy :                      
-  do st at ečn ý  p ro st o r  
p ro  K RS                       
-  D M  t ech n ik y  je 
m im o  zast av ěn o u 
o blast            -  v elk á 
p lo ch a p ro  SD O ,                              
-  m á do st at ečn ý  zdro j 
v o dy                   

N e vý h o dy :                   
-m alá  p lo ch a 

 

KRS     

SDO      

LINKA  82   

Opakování 
dekotamince 
techniky    

Konta.techniky     

Čistá technika     

 

KRS     

SDO      

3 x POR 82   

Opakování 
dekotamince 
techniky    

Konta.techniky     

Čistá technika     

Opakování 

dekontaminace    

SDO    
Čistá technika     

Čistá technika     

KRS     3x POR 

Opakování 

dekontaminace    

SDO    

Čistá technika     

Čistá technika     

KRS     

LINKA  82   

Opakování 

dekontaminace    

DT - HZS    

SDO - 2  HZS     
Čistá technika     

Čistá technika     

KRS     
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Číslo   Název   Nákres dekontaminačního místa Zhodnocení

2. Střítež  (AČR)

Výhody:                         - 
dostačený prostor pro KRS                                
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,                          - 
DM je mimo zastavěné 
oblasti              Nevýhody:                     
- nemá zdroj vody 

3.
Kožichovice       
(HZS kraje 
Vysočina)

Výhody:                          - 
dostačený prostor pro KRS                               
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky,  
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,                               - 
DM je mimo zastavěné 
oblasti                          
Nevýhody:               

4.
Vladislav 
(HZS hl. 
m.Praha)

Výhody:                        - 
dostačený prostor pro KRS                                                   
- DM je mimo zastavěné 
oblasti                          
Nevýhody:                     - 
malí prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel        

5.
Kojatín 
(neurčeno)

Výhody:                         - 
dostačený prostor pro KRS                                
- dostatečný zdroj vody      - 
dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,           Nevýhody:                     
- DM je částečně zasvěné 
oblasti

6.
Číkov 
(neurčeno)

Výhody:                         - 
dostačený prostor pro KRS                                 
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel           Nevýhody:                      
- zdroj vody daleko           

 

KRS     

POR 82     

POR 82     

POR 82     

SDO     

Opakování 
dekontaminace     

Čistá 
technika     

Opakování 

dekontaminace    

DT - HZS    

Čistá technika     

SDO - 2  HZS     KRS     

Opakování 

dekontaminace    

KRS     
DT - HZS    

SDO - 2  HZS     

Opakování 

dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     

DT - HZS    

SDO - 2  HZS     

D

Opakování 

dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     

DT - HZS    
SDO - 2  HZS     
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Číslo   Název   Nákres dekontaminačního místa Zhodnocení

7.
Košíkov  
(AČR)

Výhody:                       - 
dostatečný prostor pro 
KRS                         - 
dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO                - DM je 
mimo zastavěné oblasti          
Nevýhody:                  - 
nemá zdroj vody         - 
není prostor pro  odst. 
vozidel

7.A
Košíkov II  
(AČR)

Výhody:                        - 
dostatečný prostor pro 
KRS                          - 
dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky,  
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,           - DM je 
mimo zastavěné oblasti             
Nevýhody:                  - 
nemá zdroj vody

8.
Neslovice 
(HZS Jihomo. 
kraje) 

Výhody:                       - 
dostatečný prostor pro 
KRS                         - 
dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,         - DM je 
mimo zastavěné oblasti           
Nevýhody:                    - 
nemá zdroj vody                                          

17. Řičany

Výhody:                      - 
dostatačný prostor pro 
KRS                       - DM 
je mimo zastavěné oblasti             
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,         Nevýhody:                  
- nemá zdroj vody                                           

18.
Střelice  
(AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                         - DM 
je mimo zastavěné oblasti            
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,         Nevýhody:                   
- nemá zdroj vody                                           

Opakování 
dekontaminace    

KRS     

SDO      

3 x POR 82    
Čistá technika     

DT - HZS    

SDO - 2  HZS     

KRS     

Čistá technika     

Opakování 

dekontaminace    

SDO    

Čistá technika     
Čistá technika     

KRS     

3x POR 

Opakování 

dekontaminace    

SDO    

Čistá technika     
Čistá 

technika   

KRS     

3x POR 

Opakování 

dekontaminace    

SDO    

Čistá technika     

Čistá technika     

KRS     

3x POR 
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Číslo   Název   Nákres dekontaminačního místa Zhodnocení

19. Prštice  (AČR)

Výhody:                       - 
dostatačný prostor pro 
KRS                       - DM 
je mimo zastavěné oblasti             
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,         Nevýhody:                    
- nemá zdroj vody                                           

9.
Mor.Bránice-
Dolní Kounice  
(AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                         - 
velký zdroj vody         
Nevýhody:                  - 
DM je zastavěné oblasti                          
- malý prostor pro 
dekontaminaci techniky  a 
SDO            - není prostor 
pro  odstavení vozidel

9.A
Mor.Bránice II  
(AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                        - DM 
je mimo zastavěné oblasti             
- dostatečný prostor na 
deko. techniky, SDO a  
pro  odstavení vozidel,   - 
má dostatečný zdroj vody                    
Nevýhody:                   - 
průjezd techniky                                          

10.
Olbramovice  
(AČR)

Výhody:                       - 
dostatečný prostor pro 
KRS                        - 
dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,           - DM je 
mimo zastavěné oblasti           
Nevýhody:                  - 
není zdroj vody           - 
nutná úprava cesty

20.
Miroslav  
(AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                        - DM 
je mimo zastavěné oblasti            
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,         Nevýhody:                   
- nemá zdroj vody                                           

 

KRS     

SDO      

POR  82     

Opakování 
dekontaminace    

Čistá technika     

Opakování 
dekontaminace    

LINKA  82   

SDO Hlavní     

SDO Záložní    

KRS     

Čistá technika     

SDO    

Opakování 

dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     
Čistá technika     

3x POR 

SDO    

Opakování 

dekontaminace    

KRS     Čistá technika     

LINKA  82   

SDO    

KRS     

Opakování 

dekontaminace    

3x POR 
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Číslo   Název   Nákres dekontaminačního místa Zhodnocení

11.
Stošíkovice na 
Louce  (AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                          - 
dostatečný prostor na 
dekon. techniky, SDO      - 
deko. techniky je mimo 
zastavěnou oblast           - 
velký zdroj vody        
Nevýhody:                  - 
malý prostor na odstavení 
vozidel 

12.
Únanov    (ZÚ 
HZS ČR 
Hlučín)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                         - 
velká plocha pro SDO, - 
lze využít místní bazén            
Nevýhody:                  - 
nemá zdroj vody         - 
DM je zastavěné ob.    - 
malý prostor pro dekon. 
techniky a pro  odstavení 
vozidel

21.
Plenkovice  
(AČR)

Výhody:                       - 
dostatečný prostor pro 
KRS                        -DM 
je mimo zastavěné obl.               
- dostatečný prostor na 
dekon. techniky, SDO a  
pro  odstavení vozidel,               
- má dotatečný zdroj vody  
Nevýhody:                   - 
průjezd techniky                                          

13.
Boskovštejn   
(AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                        - 
dostatečný zdroj vody                              
Nevýhody:                   - 
DM je zastavěné oblasti                           
- malý prostor pro 
dekontaminaci techniky a 
osob            - není prostor 
pro  odstavení vozidel

 

Opakování 
dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     

SDO      

LINKA 82     

Opakování 
dekontaminace    KRS     

Čistá technika     

LINKA 82    

SDO     

Opakování 

dekontaminace    

DT - HZS    

SDO - 2  HZS     

KRS     

Čistá technika     

Čistá technika     

SDO    

Opakování 

dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     

LINKA  82   
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Číslo   Název   Nákres dekontaminačního místa Zhodnocení

13.A
Boskovštejn II  
(AČR)

Výhody:                      - 
dostatečný prostor pro 
KRS                        - DM 
je mimo zastavěné oblasti               
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,         - má 
dotatečný zdroj vody                        
Nevýhody:                   - 
průjezd techniky                                          

22.
Grešovské 
Mýto  (AČR)

Výhody:                       - 
dostatečný prostor pro 
KRS                         - DM 
je mimo zastavěné oblasti           
- dostatečný prostor na 
dekontaminaci techniky, 
SDO a  pro  odstavení 
vozidel,        Nevýhody:                  
- nemá zdroj vody                                           

SDO    

Opakování 

dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     

Čistá technika     

LINKA  82   

SDO    

Opakování 

dekontaminace    

KRS     

Čistá technika     

3x POR 
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Příloha č.13 

Tabulky, grafy  a výpočty 

Tabulka  celkového uniklého množství radioaktivních látek  

SUMA AZ

Název skupiny 1,08 2,5 4,17 8,33 7,33 23,41 h 100% (Bq)

Vzácné plyny [%] 2,57E+01 3,11E+01 1,42E+01 7,83E+00 3,79E+00 8,26E+01 1,58E+19

Cesia [%] 4,34E+00 1,95E+00 6,01E-02 2,49E-03 1,01E-04 6,35E+00 3,57E+18

Stroncia [%] 7,62E-03 3,27E-01 4,93E+00 3,93E-01 6,29E-03 5,66E+00

Ruthenia [%] 2,12E-05 1,85E-03 4,89E-05 2,19E-06 2,60E-06 1,92E-03

Telury [%] 1,22E+00 5,93E-01 3,61E-02 1,90E-03 2,00E-04 1,85E+00

Jódy [%] 4,29E+00 2,40E+00 7,07E-02 2,99E-03 0,00E+00 6,76E+00 1,22E+19

Baria [%] 1,16E-01 2,00E+00 1,31E+00 1,05E-01 2,60E-03 3,53E+00

Lantany [%] 2,91E-06 4,73E-04 2,10E-01 1,16E-02 1,99E-04 2,22E-01

Cery [%] 0,00E+00 4,18E-06 1,65E-01 1,05E-02 1,79E-04 1,76E-01

Tep.vydatnost [cal/s]: 29400 31100 11800 4510 3290

Trvání úniku [h]

  

Tabulka ke grafu č. 1 

1,08 2,5 4,17 8,33 7,33 suma (%)

VP (Bq) 4,06E+18 4,91E+18 2,24E+18 1,24E+18 5,99E+17 1,31E+19 92,54%

Cs (Bq) 1,55E+17 6,96E+16 2,15E+15 8,89E+13 3,61E+12 2,27E+17 1,61%

I (Bq) 5,23E+17 2,93E+17 8,63E+15 3,65E+14 1,00E+00 8,25E+17 5,85%

  

Tabulka ke grafu č. 2 

kumulativně 1,08 3,58 7,75 16,08 23,41

VP (Bq) 4,06E+18 8,97E+18 1,12E+19 1,25E+19 1,31E+19

Cs (Bq) 1,55E+17 2,25E+17 2,27E+17 2,27E+17 2,27E+17

I (Bq) 5,23E+17 8,16E+17 8,25E+17 8,25E+17 8,25E+17  

 

Tabulka ke grafu č. 3 

Vzdálenost 0,5 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 30 40 50

Celková efektivní 
dávka

5,2E+01 1,7E+01 8,9E+00 5,5E+00 2,7E+00 1,5E+00 8,9E-01 6,2E-01 5,3E-01 5,2E-01 3,0E-01 2,2E-01 1,7E-01

Ekvivalentní 
dávka ve štítné 
žláze

2,8E+02 9,5E+01 4,8E+01 3,0E+01 1,4E+01 6,4E+00 4,7E+00 3,2E+00 3,0E+00 2,4E+00 1,7E+00 1,3E+00 9,8E-01

Úvazek efektivní 
dávky z inhalace

4,1E+01 1,4E+01 6,9E+00 4,2E+00 2,1E+00 9,3E-01 6,7E-01 4,7E-01 4,4E-01 3,5E-01 2,5E-01 1,9E-01 1,5E-01

Efektivní dávka z 
vnějšího ozáření z 
mraku

8,0E-01 3,9E-01 2,4E+01 1,7E-01 9,4E-02 2,7E-02 4,6E-02 3,5E-02 2,6E-02 2,0E-02 1,3E-02 8,7E-03 6,4E-03

Efektivní dávka z 
ozáření z depozitu 
za 7 dní

1,0E+01 3,5E+00 1,8E+00 1,1E+00 5,3E-01 2,4E-01 1,7E-01 1,2E-01 6,7E-02 5,3E-02 3,6E-02 2,6E-02 2,0E-02
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Tabulka ke grafům č. 4 

Autobusů
Osobních 
vozidel

Autobusů 
Osobních 
vozidel 

1.sk. 2.sk. 3.sk. 4.sk. 5.sk. 

4. Vladislav 32 320 160 960 1120 560 373 280 224
9. Mor. Branice 8 75 40 225 265 133 88 66 53
10. Olbramovice 40 340 200 1020 1220 610 407 305 244

Číslo
Dekontaminční 

místo

Počet [ks]  Čas [min]
Celkový čas doz. kontroly 

techniky  při nasazení [min] 

 
Tabulka ke grafům č. 6 

Procent Počet 1.sk 2.sk 3.sk 4.sk 5.sk
100% 2316 7720 3860 2573 1930 1544
75% 1737 5790 2895 1930 1448 1158
50% 1158 3860 1930 1287 965 772
25% 579 1930 965 643 483 386
20% 463 1544 772 515 386 309
15% 351 1170 585 390 292 234
10% 232 772 386 257 193 154
5% 116 386 193 129 97 77
1% 23 77 39 26 19 15

Celkový čas dozimetrické kontroly osob  při 
nasazení [min] 

Kontaminovaných 
osob

 
Tabulka ke grafům č. 11 

Procent Počet 1.sk 2.sk 3.sk 4.sk 5.sk
100% 590 1967 983 656 492 393
75% 443 1475 738 492 369 295
50% 295 983 492 328 246 197
25% 148 492 246 164 123 98
20% 118 393 197 131 98 79
15% 89 298 149 99 74 60
10% 59 197 98 66 49 39
5% 30 98 49 33 25 20
1% 6 20 10 7 5 4

Kontaminovaných 
osob

Celkový čas dozimetrické kontroly osob  při 
nasazení [min] 

 
Tabulka ke grafům č. 15 

Procent Počet 1.sk 2.sk 3.sk 4.sk 5.sk
100% 2606 8687 4343 2896 2172 1737
75% 1955 6515 3258 2172 1629 1303
50% 1303 4343 2172 1448 1086 869
25% 652 2172 1086 724 543 434
20% 521 1737 869 579 434 347
15% 395 1316 658 439 329 263
10% 261 869 434 290 217 174
5% 130 434 217 145 109 87
1% 26 87 43 29 22 17

Kontaminovaných 
osob

Celkový čas dozimetrické kontroly osob  při 
nasazení [min] 
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Tabulka ke grafům č. 5 

Procent Počet 1.sk 2.sk 3.sk 4.sk 5.sk
100% 2316 7720 3860 2573 1930 1544
75% 1737 5790 2895 1930 1448 1158
50% 1158 3860 1930 1287 965 772
25% 579 1930 965 643 483 386
20% 463 1544 772 515 386 309
15% 351 1170 585 390 292 234
10% 232 772 386 257 193 154
5% 116 386 193 129 97 77
1% 23 77 39 26 19 15

Celkový čas dozimetrické kontroly osob  při 
nasazení [min] 

Kontaminovaných 
osob

 

Tabulka ke grafům č. 10 

Procent Počet 1.sk 2.sk 3.sk 4.sk 5.sk
100% 590 1967 983 656 492 393
75% 443 1475 738 492 369 295
50% 295 983 492 328 246 197
25% 148 492 246 164 123 98
20% 118 393 197 131 98 79
15% 89 298 149 99 74 60
10% 59 197 98 66 49 39
5% 30 98 49 33 25 20
1% 6 20 10 7 5 4

Kontaminovaných 
osob

Celkový čas dozimetrické kontroly osob  při 
nasazení [min] 

 
Tabulka ke grafům č. 14 

Procent Počet 1.sk 2.sk 3.sk 4.sk 5.sk
100% 2606 8687 4343 2896 2172 1737
75% 1955 6515 3258 2172 1629 1303
50% 1303 4343 2172 1448 1086 869
25% 652 2172 1086 724 543 434
20% 521 1737 869 579 434 347
15% 395 1316 658 439 329 263
10% 261 869 434 290 217 174
5% 130 434 217 145 109 87
1% 26 87 43 29 22 17

Kontaminovaných 
osob

Celkový čas dozimetrické kontroly osob  při 
nasazení [min] 
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Tabulka ke grafům č. 7, 9 

Procent Autobusů
Osobních 
vozidel

1300   
l/autobus

750  l/ os. 
vozidel

350 
l/autobus

210 l/ os. 
vozidel

200 
l/autobus

120 l/ os. 
vozidel

150 
l/autobus

50 l/ os. 
vozidel.

100% 32 320 41600 240 000 11 200 67 200 6 400 38 400 4 800 16 000
75% 24 240 31200 180 000 8 400 50 400 4 800 28 800 3 600 12 000
50% 16 160 20800 120 000 5 600 33 600 3 200 19 200 2 400 8 000
25% 8 80 10400 60 000 2 800 16 800 1 600 9 600 1 200 4 000
20% 6 64 8320 48 000 2 240 13 440 1 280 7 680 960 3 200
15% 5 48 6240 36 000 1 680 10 080 960 5 760 720 2 400
10% 3 32 4160 24 000 1 120 6 720 640 3 840 480 1 600
5% 2 16 2080 12 000 560 3 360 320 1 920 240 800
1% 1 3 1300 2 400 350 672 200 384 150 160

Celá LINKA 82 3 rámy POR 82 SDT (HZS)2 rámy POR 82Kontaminovaných 

  

Tabulka ke grafům č. 12, 13  

Procent Autobusů
Osobních 
vozidel

1300   
l/autobus

750  l/ os. 
vozidel

350 
l/autobus

210 l/ os. 
vozidel

200 
l/autobus

120 l/ os. 
vozidel

150 
l/autobus

50 l/ os. 
vozidel.

100% 8 75 10 400 56 250 2 800 15 750 1 600 9 000 1 200 3 750
75% 6 56 7 800 42 188 2 100 11 813 1 200 6 750 900 2 813
50% 4 38 5 200 28 125 1 400 7 875 800 4 500 600 1 875
25% 3 19 3 900 14 063 1 050 3 938 600 2 250 450 938
20% 2 15 2 080 11 250 560 3 150 320 1 800 240 750
15% 1 11 1 560 8 438 420 2 363 240 1 350 180 563
10% 1 8 1 040 5 625 280 1 575 160 900 120 375
5% 0 4 520 2 813 140 788 80 450 60 188
1% 0 1 0 563 0 158 0 90 0 38

Kontaminovaných Celá LINKA 82 3 rámy POR 82 SDT (HZS)2 rámy POR 82

 

Tabulka ke grafům č. 16, 17 

Procent Autobusů
Osobních 
vozidel

1300   
l/autobus

750  l/ os. 
vozidel

350 
l/autobus

210 l/ os. 
vozidel

200 
l/autobus

120 l/ os. 
vozidel

150 
l/autobus

50 l/ os. 
vozidel.

100% 40 340 52 000 255 000 14 000 71 400 8 000 40 800 6 000 17 000
75% 30 255 39 000 191 250 10 500 53 550 6 000 30 600 4 500 12 750
50% 20 170 26 000 127 500 7 000 35 700 4 000 20 400 3 000 8 500
25% 10 85 13 000 63 750 3 500 17 850 2 000 10 200 1 500 4 250
20% 8 68 10 400 51 000 2 800 14 280 1 600 8 160 1 200 3 400
15% 6 51 7 800 38 250 2 100 10 710 1 200 6 120 900 2 550
10% 4 34 5 200 25 500 1 400 7 140 800 4 080 600 1 700
5% 2 17 2 600 12 750 700 3 570 400 2 040 300 850
1% 1 3 1 300 2 550 350 714 200 408 150 170

Kontaminovaných Celá LINKA 82 3 rámy POR 82 SDT (HZS)2 rámy POR 82
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T
abulka ke grafů

m
 č. 19, 20 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 36

1.A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39

14. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

15. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39

16. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

2. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

4. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 35

5. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 38

6. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 33

7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 37

7.A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

8. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 36

19. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

20. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

21. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

9. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 37

9.A 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 43

10. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39

23. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

12. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39

24. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

13. 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 32

13. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

26. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

Otázky z kontrolniho seznamu dekontaminačních míst Počet 

ANO
DM.
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Tabulka ke grafům č. 18 

Číslo 
DM

Název obřadu Zařízení
Doba 

zpohotovení
Počet   
osob

Úkol obřadu

SDO  - 2 (2x) 10 16
Skupina DK x 8
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3

43

SDO  - 2 (2x) 40 16
SDT (1x) 60 8

Skupina DK x 8
SDO  - 2 (1x) 10 8
Skupina DK x 4

HZS Olomockého kraje Skupina DK x 8 Provoz dozimetrické kontroly
HZS Moravskoslezkého kraje Skupina DK x 8 Provoz dozimetrické kontroly

Celní řed. České Budějovice
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz a střidání KRS

Celní řed. Plzeň
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz a střidání KRS

Celní řed. Ústí nad Labem
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz a střidání KRS

105

SDO  - 2 (1x) 10 8
SDT  (1x) 60 10

Skupina DK x 4

Celní řed. Ostrava
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz  KRS

37

SDO - 1 (1x) 60 8
LINKA 82 (1x) 45 8

Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3

Celní řed. Ostrava (Olomouc)
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz  KRS

53

SDO - 1 (1x) 60 8
LINKA 82 (1x) 45 8

Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3
SDO - 1 (1x) 60 8

LINKA 82 (1x) 45 8
Skupina DK x 3

Celní řed. Praha
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz a střidání KRS

Celní řed. Brno
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz a střidání KRS

Celní řed. Hradec Králové
Skupina zjištování 

rad.
x 15 Provoz a střidání KRS

102

SDO  - 2 (1x) 10 8
MZ 82(1x),          
POR 82(3x)

45 12

Skupina DK x 4
24

364

Dekontamianční místo č. 4  Vladislav

31.brchbo Liberec  (AČR)

Vlastní odhad vyčleněných sil pro DM

Dekontamianční místo č. 3  Kožuchovice

HZS Hl.m.Praha
Výstavba a provoz dekontamiance 

osob, techniky

Dekontamianční místo č. 8  Neslovice

10.

31.brchbo Liberec  (AČR)

Dekontamianční místo č. 10 Olbramovice

3.

Vlastní odhad vyčleněných sil pro DM

4.

HZS Jihomoravského kraje

Výstavba  a provoz dekontamiance 
osob

Výstavba a provoz  dekontamiance 
osob, techniky a KRS

Výstavba  a provoz dekontamiance 
osob

Vlastní odhad vyčleněných sil pro DM

Vlastní odhad vyčleněných sil pro DM

8.

9.

Dekontamianční místo č. 9  Moravské Branice - Dolní Kounice

Výstavba a provoz dekontamiance 
osob, techniky a KRS

44. lmpr. Jindřichuv Hradec  
(AČR)

ZÚ HZS Hlučín

Vlastní odhad vyčleněných sil pro DM
Dekontamianční místo č. 12  Únanov

12.

Vlastní odhad vyčleněných sil pro DM

SZR Olomouc                                    
(AČR)

Výstavba a provoz dekontamiance 
osob a  techniky

Výstavba a provoz dekontamiance 
osob a střídaní

Výstavba a provoz dek.osob a střídaní

SZR Rakovník                      
(AČR)

Celkem vyčleněných sil pro  dekontaminaci

HZS kraje Vysočina

HZS Kralovohradeckého 
kraje

Výstavba a provoz dek.osob a techniky

Výstavba a provoz dekontamiance 
osob a techniky

Výstavba  a provoz dekontamiance 
osob a KRS

74. lmpr.Bučovice                
(AČR)

 


