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ABSTRAKT
V této práci se zabývám historickým vývojem dekontaminace u jednotek požární ochrany

až po současnou dobu. Popisuje způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace
včetně dekontaminačních látek a směsí, které lze v současné době u jednotek požární ochrany
použít. Popisuje současnou taktiku zásahu u jednotek požární ochrany na zásah spojený
s únikem nebezpečné látky se zaměřením na dekontaminaci. Současně předkládá způsob
plošného pokrytí a uvádí druhy jednotek požární ochrany a jejich předurčení. V rámci
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno popisuje
jednotlivé požární stanice a jejich vybavení pro dekontaminaci osob. Závěrem práce je
provedeno vyhodnocení operačních možností jednotek vzhledem k dekontaminaci osob
s ohledem na jejich početní stav.

ABSTRACT
In this work I discuss about the historical development of the decontamination of units of

the fire protection till the present time. It describes ways of contamination of individuals and
methods of their decontamination, including decontaminating substances and mixtures that
may be currently used at fire brigade units. Also describes the current tactics of intervention
of fire brigade units and intervention associated with the release of hazardous substances with
the focus on decontamination. Moreover it submits a way of surface coverage and indicates
the type of fire brigades and their predestination. In the interface of The Fire Rescue Service
of region of Southern Moravia, Regional Department of Brno it describes individual fire
stations and their equipment for decontamination of people. In conclusion of this work is an
evaluation of operational options of units due to the decontamination of individuals with
regard to their manpower.

KLÍČOVÁ SLOVA
Kontaminace, dekontaminace, dekontaminační činidla, jednotky požární ochrany, Hasičský
záchranný sbor ČR, mimořádná událost.

KEYWORDS
Contamination, decontamination, decontamination agents, fire fighting units, the Fire Rescue
Brigade of the Czech Republic, incident.
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1 ÚVOD
Ke své bakalářské práci jsem si vybral téma „Operační možnosti jednotek požární ochrany

při dekontaminaci osob“ s ohledem na to, že jsem příslušníkem Hasičského záchranného
sboru ČR a k tomu, že otázka dekontaminace osob u jednotek požární ochrany je poměrně
novou problematikou. Ve své práci popisuji historický vývoj dekontaminace osob u jednotek
PO, způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace, dekontaminační látky a směsi
používané u jednotek PO. Na modelu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,
Územního odboru Brno vyhodnocuji operační možnosti jednotek PO vzhledem
k dekontaminaci osob z hlediska jejich předurčenosti, vybavenosti a personálnímu obsazení
jednotlivých jednotek.

Ve své práci bych rád dokázal, že přiřazení úkolu dekontaminace osob jednotkám PO bylo
přirozeným počinem vzhledem k systému fungování a dostupnosti těchto jednotek. A také,
že jednotky PO jsou schopny účinně a rychle zasáhnout u mimořádných událostí tohoto
druhu.
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ DEKONTAMINACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY

2.1 Všeobecná prehistorie použití „nebezpečných látek“ a ochrana proti nim
Člověk ve své existenci a historii byl vystaven bezpočtu ohrožení a to v obecném slova

smyslu zahrnující v sobě ohrožení své vlastní, životního prostředí a svého okolí. Zákonitě se
s tímto ohrožením musel nějakým způsobem vyrovnat, vypořádat a přijmout k němu opatření,
tak aby zajistil své přežití. Proto dekontaminaci chápal spíše jako první pomoc, nežli soubor
opatření tak, jak ji chápeme v dnešním moderním slova smyslu. Postupem času svého vývoje
však pochopil, že věci, které se dějí kolem něj, a jsou dílem přírody, se dají využit v jeho
prospěch. Mám tím na mysli toxické substance rostlin a zvířat se kterými se setkával již
od doby své lidské existence a dokázal je využít při lovu a později ve válečných kmenových
konfliktech. Příkladem jsou jihoamerické domorodé kmeny, které použitím jedu kurare a
toxiny produkovanými obojživelníky jsou považovány za prehistorii použití biologických
zbraní.

V pozdějších dobách ve válečných konfliktech a v boji s nepřítelem byli použiti jedovatí
hadi,  jako u prvně zaznamenaném válečném použití v roce 184 před naším letopočtem, kdy
v námořní bitvě proti pergamonskému králi Eumeneovi vrhala Hanibalova vojska na
nepřátelská plavidla hliněné amfory s jedovatými hady. Po nejstarších zprávách
zaznamenaných psanou historií o použití toxinů to byli Římané, kteří pravděpodobně jako
první použili další metodu biologické války, a to katapultování mrtvých lidských těl a
uhynulých zvířat do obléhaných nepřátelských měst. [1]

obr. 1  „Morový“ doktor Schnabel z Hornu v ochranné výstroji. [2]
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K dalšímu zdokonalení této metody dochází ve 30. letech 14. století, kdy byla použita těla
infikovaná dýmějovým morem, při tříletém neúspěšném obléhání města a přístavu Caffy
(dnešní Feodesie) tatarsko-mongolskými bojovníky. Následná epidemie dýmějového moru
zasáhla celou Evropu a podlehlo ji na 25 milionů obyvatel.  Pro léčení lidí infikovaných
morem se v dějinách lidstva používaly vedle modlení a zaříkávání nejrůznější prostředky
včetně primitivní dezinfekce, nejčastěji však byli nemocní ponecháni svému osudu a bylo
pouze zabráněno jejich styku s neinfikovanou populací.

V té době se začínají objevovat různí předchůdci dnešních ochranných oděvů, typickým
příkladem ochranného prostředku pro lékaře je výstroj „morového“ doktora Schnabela
z Hornu. Tvoří jej plášť z voskovaného plátna s kapucí, klobouk, rukavice, brýle a pro
vdechování zoban, naplněný tkaninou napojenou aromatickými oleji. Pro kontakt
s nemocnými měl dlouhou hůlku, jak je vidět z dobové rytiny ze 17. století na obr. 1.
V historii lidstva sehrály roli další epidemie a nemoci jako neštovice, žlutá horečka, španělská
chřipka, či cholera. [1]

2.2 Stručná historie jednotek požární ochrany na území dnešní České republiky
Historie dekontaminace jednotek požární ochrany a to jak ve vztahu k jednotkám vlastním,

tak i ve vztahu k „civilnímu“ obyvatelstvu je samozřejmě vázána na vznik hasičských
jednotek  –  sborů samotných.  Tyto  sbory  začaly  na  území  dnešní  České  republiky  oficiálně
vznikat v druhé polovině devatenáctého století, jejich předchůdci byly hasičské zálohy, které
byly vytvářeny z tehdy běžných řemesel jako kovářů, metařů, zámečníků a zvonařů jako
například počátkem devatenáctého století v Praze. Byl zpracován jejich plán výcviku
a stanovena doba výkonu služby, která byla celoroční, převážně však ve večerních a nočních
hodinách. Tento systém zajištění požární ochrany v Praze se ale neosvědčil a proto vznikl
v roce 1853 Pražský požární sbor z povolání. [3]  Prvním z řad dobrovolný hasičských sborů,
které vznikly na území dnešní republiky byl sbor ve Velvarech, který byl založen v roce 1864.
Ve stejném roce byl založen, po vzoru vídeňského hasičského sboru, i profesionální hasičský
sbor ve městě Brně, sídlem sboru byla nynější Stará radnice a sbor čítal 6 mužů a rychle se
rozvíjel. [4]  Postupem času tedy v českých zemích vznikaly hasičské sbory jak dobrovolné,
tak i profesionální a postupně se transformovaly do dnešní podoby.

2.2.1 Období od vzniku prvních sborů do 2. světové války
Toto období je charakterizováno obrovským rozmachem průmyslu v 19. století v tehdejším

habsburském mocnářství, následném použití bojových chemických látek v první světové válce
a následujícímu zbrojení a přípravou na válečný konflikt. Ochrana obyvatelstva spočívala na
bedrech právě hasičských sborů a jejich služby samaritské, po první světové válce také i na
Československém červeném kříži.

Již v počátcích chemického průmyslu, myšlen konec 19. století a přelom 19. a 20. století,
bylo potřeba se vypořádat s nehodami a různými úniky látek. Ty řešili zaměstnanci
společností, nebo v té době již vzniknuvší a vznikající hasičské sbory a jejich služba
samaritská pro poskytnutí první pomoci postiženým a následně hasičské asanační a záchranné
hlídky. Souvislejší postupy zásahu u těchto událostí byly zpracovány v průběhu první světové
války a období po ní, zejména pod záštitou Ochrany obyvatelstva proti leteckým útokům
a Českou a Moravskou zemskou jednotou hasičskou, jako odezva na použití bojových
chemických látek (chlóru, yperitu a dalších).
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Ukázkou takového postupu a ochranných prostředků v roce 1935 je metodika Nauky
o ochraně obyvatelstva proti letecko-chemickým útokům pro hasiče.

· Použití plynových chráničů a plynových masek
Plynový chránič je nejjednodušší typ plynové masky, je to váček z prodyšné látky, např.
mnohonásobné muly, napojené neutralizačním roztokem např. sirnatanu sodného.
Přikládá se na nos a ústa a připevňuje ovázáním okolo hlavy. Plynová maska se skládá
z vlastní masky s upevňovacími pásky a zorníky a z filtru. Bývá zhotovena z gumované
látky, nebo z kůže. Filtr bývá buď zašroubován v masce, nebo je zvlášť a pak je spojen
s maskou dýchací hadicí. Čím větší je obsah filtru, tím déle vydrží čistit zamořený vzduch.
U starších masek se vdechovalo i vydechovalo filtrem, novější masky mají vdechovací
ventilek, takže vydechnutý vzduch neprochází už filtrem a náplň filtru se tak šetří. Při
výběru masky je třeba přihlížet ke vhodné velikosti, aby dobře přiléhala. Některé filtry
nechrání proti kysličníku uhelnatému, nebo arsinům, proto je třeba vždy vědět, zda
používáme správný filtr. Je-li koncentrace plynu příliš veliká, takže je ve vzduchu málo
kyslíku (méně než 10 procent), maska nás nechrání a musíme použít kyslíkového
přístroje. Ke každé masce patří schránka, v níž je maska pečlivě uložena. Vlhkem, zimou
a horkem maska silně trpí. Plynová maska musí být zcela spolehlivá, proto kupujeme
masky dobře vyzkoušené a doporučené Ústředním výborem ochrany obyvatelstva. [5]

· Ochranné oděvy a ochrana proti yperitu
Ochranný oděv uzavírá neprodyšně povrch celého těla. Je z hustě tkaného plátna,
napojeného fermeží. Bývá buď jednodílný, nebo dvojdílný, tj. kalhoty, které provádějí
asanaci (hasičské asanační a záchranné hlídky). Nemáme-li ochranný oděv, užíváme
zvláštní mast, kterou chráníme nepokryté části těla. Z nouze stačí i vazelína. Proti yperitu
se chráníme jednak ochrannými oděvy a maskami, jednak neutralizačními látkami, z nichž
jsou nejdůležitější: chlorové vápno a hypermangan. Zasažená místa třeme ihned
práškovým chlorovým vápnem a pak umyjeme teplou vodou. Při nedostatku chemikálii
užíváme jen teplé vody. Čím teplejší, tím lepší. Potřísněné, popřípadě načichlé potraviny
nejsou poživatelné a proto chráníme zásoby potravin nepropustnými obaly. [5]

· Provádění asanace
Asanací zbavujeme zasažená místa a věci yperitu a činíme je opět přístupnými,
resp. použitelnými. Asanaci provádějí odborně vycvičené asanační skupiny s největší
svědomitostí. Mužstvo těchto skupin nosí ochranné oděvy a plynové masky. Zamořená
místa se poznají podle skvrn a čichem a ihned se ohradí a opatří výstražnými tabulkami.
Asanační skupina má vědro s chlorovým vápnem, které rozhazuje na zamořených místech
pomocí lopatek a prohrabuje železnými hráběmi. Potřísněné předměty posbírá kleštěmi a
zakopává je. Musí tedy mít i krumpáče a lopaty. Na každý čtvereční metr se počítá asi
300 gramů chlorového vápna. Asanační skupina má dále ve výzbroji sekery k vysekávání
zamořených křovin a smetáky k asanaci ulic. Chlorové vápno musí být hermeticky
uzavřené, z nouze lze použít vápenného mléka nebo louhu z dřevitého popele, ale jejich
účinek je velmi slabý. Zasažený oděv a prádlo musí být uzavřen v nepropustných pytlích a
sanován nejlépe parou. Z nouze je vyvařujeme 20 minut v roztoku sody a mýdla, nebo
máčíme 2 hodiny v teplé vodě. Nevybuchlé pumy a střepiny zakopáváme 2 m hluboko.
[5]
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obrázek 2: Oživování křísícím přístrojem, negativ 9x9 cm, 9. 2. 1934
Záchrana osoby při čištění vlakové cisterny na nákladovém nádraží Strašnice. [3]

2.2.2 Období od 2. světové války do 90. let dvacátého století
Toto období je charakterizováno politickou situací v zemi a jejím poválečném

uspořádáním, vzniku Civilní obrany a posílení armádního vlivu. Jednotky požární ochrany,
potažmo jednotlivé sbory, se zaměřovaly pouze na svoji „primární“ činnost, to znamená
záchranu osob, zvířat a majetku v souvislosti se zdoláváním požárů. Úkoly, které sbory
a jednotky měly vůči obyvatelstvu, přejímá Československý červený kříž, který v padesátých
letech zcela pohltil hasičskou samaritskou službu, a Československá lidová armáda.
Společnost se připravuje na rizika spojená s válečným konfliktem, s nasazením bojových
chemických látek a jaderného útoku.  V těchto letech dochází opět k rozmachu průmyslu,
dopravy, urbanistiky a společnosti, i když „ideologově zabarvenému“. Také profesionální
požární ochrana je postupně budována a vznikají Veřejné požární útvary, jako například
v sedmdesátých létech, kdy byl utvořen Veřejný požární útvar tehdejšího okresu Brno-
venkov. Na stanicích ve směnách sloužil jeden, nebo dva hasiči z povolání, kteří v případě
ohlášení mimořádné události byli doplněny členy tehdejšího dobrovolného veřejného
požárního sboru a vyjížděli k událostem, mnohdy i několik desítek kilometrů. Tento systém
nebyl samozřejmě uplatňován ve velkých městech, jako například v Brně, kde již byly
vytvořeny plnohodnotné profesionální hasičské sbory. Postupem doby byly tyto sbory nuceny
v ruku v ruce s rozmachem průmyslu a dopravy se vypořádat s mimořádnými událostmi
v těchto odvětvích, to znamená průmyslové havárie, dopravní nehody. To je ke konci 70. let
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minulého století, dochází k rozmachu tzv. technických zásahů a s tím i spojené přizpůsobení
taktiky zásahu jednotek požární ochrany a v polovině 80. let ke změně legislativy. [6]
Dochází postupně k vybavování těchto jednotek speciální technikou a ochrannými pracovními
prostředky, jsou propracovávány taktické postupy s ohledem na nasazení při likvidací havárií
nebezpečných látek spojené s přepravou, dle ADR, RID apod. Tyto postupy, však zahrnovaly
pouze vlastní ochranu jednotek, nebyly zaměřeny na ochranu obyvatelstva, ta byla stále
v kompetenci armády a civilní obrany.

Samostatnou kapitolou tohoto období jsou vojenské útvary civilní obrany, které začínaly
být zakládány v padesátých letech minulého století po vzoru Sovětského svazu a postupem
času přes problémy v počátcích (malá vybavenost, neodpovídající zázemí, nahlížení
důstojníků armády na převelení k pluku CO jako trest, přidělování vojáků se sníženou
zdravotní způsobilostí, apod.) posilovaly a v šedesátých letech, i díky legislativě a rozmachu
jaderných zbraní, byly již „brány vážně“. Dalším postupem času byly již plnohodnotným
členem armády a systematicky docházelo k posílení vlivu a vybavení. Jejich činnost byla
prověřována armádními cvičeními i při odstraňování mimořádných událostí na území
tehdejšího Československa. V 90. letech minulého století došlo k transformaci na vojenské
záchranné prapory, viz. kapitola dalšího období. [7] [8]

obráze3: Individuální protichemický balíček IPB-80 [9]

2.2.3 Období konce 90. let do současnosti
Období je charakterizováno změnou politického režimu v zemi a s tím spojenou

restrukturalizaci téměř všech složek státu, oblast požární ochrany nevyjímaje. Celkový pohled
na civilní ochranu a vše spojené s ní je spojováno s bývalým režimem a tím pádem
považováno i za ideologově zabarvené a nedůležité. Otevřením hranic státu dochází k nárůstu
dopravy, zvýšení přepravy nebezpečných látek, rozmachu podnikání a průmyslu,
k benevolenci legislativy a obcházení zákonů. Tyto skutečnosti měly bezprostřední vliv
na jednotky požární ochrany, kterým se poměr požárů a technických zásahů začíná rapidně
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měnit, až do současné doby, kdy je podíl výjezdů k požárům pouze cca 25 % ze všech
událostí.  Největším strašákem doby je terorismus.

Díky operativnosti jednotek, jejích snadné dostupnosti (vytvořenému plošnému pokrytí)
a systému prvního sledu (jednotky požární ochrany se dostávají k místu události jako první
a jsou nuceny se vypořádat s prvotními opatřeními) dochází zákonitě i k rozšíření portfolia
jejich služeb i vůči civilnímu obyvatelstvu. Jednotky, zejména profesionální, jsou vybavovány
věcnými prostředky, technikou a osobními ochrannými prostředky na světové úrovni.
Dekontaminace jednotek PO byla řešena zejména s ohledem na dekontaminaci
od průmyslových škodlivin a radioaktivních látek (v letech 1992 – 1994).

Bezpochyby zlomovým okamžikem  bylo 11. září 2001, kdy došlo k útoku na newyorská
dvojčata a největší strašák dnešní doby se ukázal ve své plné síle – terorismus. A to
terorismus v celosvětovém měřítku. Společnost, nejen veřejná, ale hlavně odborná, si začala
uvědomovat,  že  ne  vše  co  bylo  spjato  s  civilní  obranou  bylo  špatné  a  že  bude  nutné  znovu
obyvatelstvo připravit na mimořádné události, nikoli však válečného charakteru, nýbrž spíše
orientované na průmyslové havárie, živelné pohromy a samozřejmě zmíněný terorismus.

Jednotky požární ochrany, potažmo celý integrovaný záchranný systém (dále jen IZS),
se musely připravit na možnost nasazení v souvislosti s tímto druhem zásahu k čemuž jim
byly vytvořeny i podmínky díky legislativě, která vešla v platnost dnem 1. ledna 2001 (zákon
č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů a zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů). Důkazem
jsou vytvořené plány typových činností IZS, kterých je v současné době deset, a zaměření
technické a organizační úrovně dekontaminace na možnost útoku biologickými látkami. [10]

S výše uvedenou legislativou doznává i změna Hasičského záchranného sboru (dále jen
„HZS“), do kterého se transformuje civilní ochrana. Jsou důsledněji propracovávány
metodické postupy a předpisy ve vztahu k jednotkám PO, kde se rozšiřuje například Bojový
řád jednotek PO právě o oblast zásahu s výskytem nebezpečných látek. [13] Součástí
transformace civilní ochrany pod HZS je i přenesení odpovědnosti z armády na HZS vůči
civilnímu obyvatelstvu. Dochází k postupnému rušení, v té době již vzniklých vojenských
záchranných praporů, v rámci restrukturalizace Ministerstva Obrany, potažmo Armády ČR,
a část techniky i personálního obsazení byly přesunuty pod Ministerstvo vnitra – HZS ČR
a vznikl Záchranný útvar v Hlučíně (jedná se o transformovaný 157. záchranný prapor
Armády ČR, který byl na základě rozhodnutí vlády k 1.1. 2009 začleněn do struktury HZS
ČR). Tento Záchranný útvar s působností po celém území republiky, dnes již s nově vzniklou
rotou ve Zbirohu, slouží pro potřeby HZS, potažmo obyvatelstva, právě jako „druhosledová“
jednotka a jeden z úkolů útvaru je i hromadná dekontaminace osob, viz. kapitola 5.9. [11]

Seznam zrušených záchranných praporů na území ČR:
152. vojenský záchranný prapor v Kutné Hoře
153. vojenský záchranný prapor v Jindřichově Hradci
154. vojenský záchranný prapor v Rakovníku
155. vojenský záchranný prapor je dislokován v Bučovicích
156. vojenský záchranný prapor je dislokován v Olomouci
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Obrázek 4: Rozmístění a působnost vojenských záchranných praporů před jejich zrušením v rámci ČR [11]
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3 ZPŮSOBY KONTAMINACE OSOB A METODY JEJICH
DEKONTAMINACE Z HLEDISKA METODIKY JEDNOTEK PO

3.1 Úvod do dekontaminace osob u jednotek PO
Jak ze samotného úvodu a historie vyplynulo, tak dekontaminace v oblasti požární ochrany

byla v celé své historii směřována pouze na vlastní řady, dekontaminaci hasičů.
Dekontaminace osob byla v kompetenci armády, která měla vypracovanou svoji metodiku,
taktické postupy a i disponovala potřebným vybavením. Zlom v této oblasti nastává přelomem
tisíciletí, kdy dekontaminace obyvatelstva spadla do gesce hasičů a armáda se stala v této
oblasti druhosledovou složkou. Jednotky PO v oblasti dekontaminace čerpají ze svých
interních předpisů (zejména Bojového řádu, Řádu chemické služby apod.), které jsou ovšem
zaměřeny na dekontaminaci vlastních příslušníků a členů. Oblast hromadné dekontaminace
osob (civilních) měla propracovanou armáda. HZS touto metodikou dosud nedisponuje. Jak
vyplývá z usnesení Vlády ČR zedne 25. února 2008 č. 165 – Koncepce ochrany obyvatelstva,
má tato metodika být vypracována do roku 2013 a současně uvádí v bodě 3.5. Ochrana osob
před kontaminací: „K ochraně osob před radioaktivní kontaminací a účinky nebezpečných
chemických látek je občanům doporučováno k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla
používat prostředky improvizované ochrany. Je třeba pokračovat v nákupu nových prostředků
pro dekontaminaci osob a techniky, vytvořit podmínky pro zřizování víceúčelových zařízení
za účelem dekontaminace, vypracovat zásady a postupy při dekontaminaci většího počtu osob
a doplnit moderní mobilní prostředky pro zabezpečení tohoto úkolu. Hromadná
dekontaminace oděvů je nereálná, převážně se bude uvažovat o likvidaci oděvů např.
ve spalovnách, než jejich dekontaminace.“ [12]

3.2 Kontaminace
Kontaminace je znečištění a zasažení osob, zvířat, věcí, rostlin, prostor a prostředí

škodlivými látkami. Setkáváme se s ní při havárií s únikem nebezpečných nebo radioaktivních
látek, při požárech, výskytu a projevech infekčního onemocnění a nákaz. Všechny způsoby
kontaminace se mohou vyskytovat při teroristických útocích, tak za válečného stavu.

Z hlediska použité látky je možno kontaminanty rozdělit na látky chemické, biologické
a látky radiologické. Nejčastější výskyt je při haváriích přímo s únikem nebezpečných látek,
při požárech, při projevech infekčních onemocnění a nákaz a dozajista možnost teroristických
útoků. [10]

Rozsah kontaminace závisí na spoustě ovlivňujících faktorů, kterými jsou: druh
kontaminantu (fyzikálně-chemické vlastnosti), koncentrace a doba expozice, meteorologické
a klimatické podmínky, forma kontaminace, zdravotní stav postižených osob a jejich ochrana.

3.3 Formy kontaminace
Z hlediska formy kontaminace je kontaminace rozdělována na:

3.3.1 Vnější kontaminaci
Je charakterizována kontaminací povrchu předmětů, rostlin, lidského těla, nebo zvířat. [10]

3.3.2 Vnitřní kontaminaci
Je charakterizována proniknutím kontaminantu do vnitřních vrstev a tím k následné

kontaminaci organismu. Pro stupeň pronikání kontaminantu je důležitá struktura povrchu
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materiálu a u biologických látek vlastnosti patogenních organismů, nebo toxinů. [10] Vnitřní
kontaminaci lze dále rozdělit [14], dle způsobu vniknutím do organismu:
· inhalace – zasažením dýchacích orgánů, kdy kontaminant proniká do plic ve formě par

a jemných aerosolů. Inhalační cesta vede k poškození plic, nebo velice rychle kontaminant
přechází do krve

· perkutánně – zasažením neporušené kůže, nebo častěji průnikem přes poškozenou kůži
následkem odření, poranění, popálení, poleptání a podobně

· zasažením oční spojivky – zasažení oční spojivky, společně s rohovkou jsou
nejcitlivějšími orgány v těle

· ingesce – zasažení zažívacích orgánů po požití kontaminantu, nebo kontaminovaných
potravin

· zasažení jiných orgánů lymfatického a krevního systému – zasažení zamořenou technikou,
materiálem, při poranění střepinami chemické munice apod.

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

k účinnému odstranění kontaminantu (odstranění, či neutralizace). Vzhledem k tomu, že úplné
odstranění kontaminantu není možné (zůstává tzv. zbytková kontaminace), rozumí se
dekontaminací snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která
neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, a jeho likvidace.

Cílem dekontaminace je snížení zdravotních následků a nenávratných ztrát a zkrácení doby
nutné pro používání ochranných prostředků v místě zásahu. [13]

3.5 Odpadní voda po dekontaminaci
Je směs odpadních látek, která vznikla během dekontaminace. Obsahuje použité

dekontaminační činidlo, vodu a nečistoty smyté z kontaminovaných objektů. V případě
kontaminace chemickými látkami obsahuje dále zředěnou nebo chemicky
odbouranou/neodbouranou látku. Jde-li o kontaminaci B-agens, obsahuje dále
usmrcený/neusmrcený mikroorganismus. V případě kontaminace radioaktivní látkou obsahuje
její zředěnou formu, která nadále vykazuje radioaktivitu. [13]

3.6 Dekontaminace dle druhu látek
Dekontaminace se dělí podle druhu odstraňovaných látek na:

· detoxikaci u látek chemických – jedná se o chemický rozklad toxických chemických látek,
nebo jejich mechanické odstraňování z kontaminovaných povrchů a tím snížení
kontaminace na fyziologicky únosnou míru. [15]

· dezaktivaci u radioaktivních látek – je odstraňování radioaktivních látek z povrchů osob,
výzbroje, jiného materiálu, objektů a terénu. K dezaktivaci se používají dezaktivační
směsi. [15]

· dezinfekci u biologických látek – je zneškodnění nebo odstranění patogenních
mikroorganismů (bakterie, viry, rickettsie, plísně) a jejich toxických produktů
z kontaminovaného povrchu. [15]

· ostatní způsoby např. ředění, neutralizace. [13]
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3.7 Způsob provádění dekontaminace u jednotek PO
Z hlediska provádění dekontaminace u jednotek PO je způsob dekontaminace

rozdělován na:
· zjednodušenou dekontaminaci, je prováděna běžnými věcnými prostředky ve vybavení

družstva a cisternové automobilové stříkačky. Zpravidla se jedná o nouzové postupy
u jednotek PO, použití vysokotlakého proudu, vytvoření záchytné nádrže, jejího rámu,
pomocí hadice B (průměr 75 mm) a umístění nepropustné textilie. [13]

· základní dekontaminaci, je prováděna speciálními prostředky určenými k provádění
dekontaminace (např. dekontaminační sprcha, záchytná vana) s obsluhou. Obsluha musí
být v části svlékání. [13] Těmito prostředky disponují opěrné jednotky pro zásah na
nebezpečnou látku, v podmínkách HZS JMK ÚO Brno je to jednotka požární stanice
Lidická, viz. bod 6.3.1.

Obrázek 5: Grafické znázornění rozdělení dekontaminace dle druhů látek

3.8 Dekontaminace dle její metody
Z hlediska metodiky dekontaminace rozeznáváme metody:

· mechanické – spočívá v odsávání, smývání, otírání
· fyzikální – spočívá v odpařování, sorpci, ředění
· chemické - reakce kontaminantů s vhodným činidlem (dále jen „detergent“), při níž

dochází buď k úplnému rozložení látky nebo přeměně na podstatně méně toxické
produkty, případně přeměně na sloučeninu nebo formu sloučeniny, jejíž odstranění je
snadnější, případně usmrcení mikroorganismů

· kombinace výše uvedených metod [13]



19

3.9 Dekontaminace dle způsobu provedení
Metody dekontaminace se dle jejich provedení rozdělují na dekontaminaci suchou a

mokrou. Suché způsoby jsou zejména mechanické (vysávání, odpařování, otírání za sucha).
K mokrým způsobům provádění dekontaminace lze zařadit používání pěn, roztoků, vodní
páry, praní, chemické čištění, otírání, postřik. [10]

3.9.1 Porovnání suché a mokré metody dekontaminace
Mezi výhody suché dekontaminace patří minimální množství odpadů, není potřeba mít

v zásobě činidla a tedy se starat o jejich exspiraci, používané prostředky, či technika je
objemově skladnější. Suchý dekontaminační postup lze uplatnit i za nízkých venkovních
teplot. Mezi nevýhody patří nutnost používání výkonných strojů a kvalitních HEPA (High
Efficiency Particularte Air filtrů) při vysávání, nedostatečná dekontaminační účinnost, což
následně vyžaduje použití ještě mokrého způsobu.

K nesporným výhodám mokrého způsobu dekontaminace patří jeho poměrná spolehlivost
a dostatečná účinnost. To následně klade menší nároky na technickou vyspělost
dekontaminační techniky a umožňuje různé aplikace směsi. Mokrý způsob také umožňuje
snadné jímání odpadních nebezpečných produktů dekontaminace.

Mezi nevýhody mokrého způsobu dekontaminace patří vznik velkého množství odpadních
vod a jejich následná ekologická likvidace. Oxidační, chlorační vlastnosti některých
dekontaminačních směsí a následně jejich nepříznivý dopad na dekontaminovanou techniku a
životní prostředí. Dekontaminační směsi, nejen ty, které obsahují aktivní chlór, se vyznačují
nestabilitou již připravených směsí.  S tím souvisí i problémy s řádnou likvidací zásob
s prošlou deklarovanou životností. K dalším nevýhodám mokrého způsobu patří klimatické
podmínky pod bodem mrazu, neboť používané dekontaminační roztoky i suspenze obsahují
větší množství vody a také nezbytná doba aktivního působení dekontaminační směsi.
Nemalým problémem při odstraňování suchého kontaminantu mokrým způsobem je jeho
převedení do roztoku, což umožňuje následné pronikání kontaminantu do materiálu a tím se
sníží účinnost dekontaminace.

Zcela převažujícím způsobem při provádění dekontaminace jednotkami PO je mokré
provedení, a to postřikem. Zejména s o hledem na dostupnost (hasičské cisterny) a účinnost.
[10]
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4 DEKONTAMINAČNÍ LÁTKY A SMĚSI POUŽÍVANÉ U JEDNOTEK
PO

4.1 Dekontaminační látky
Dekontaminační látky jsou chemikálie, které reagují s kontaminanty za vzniku méně

toxických produktů nebo umožňují odstranění kontaminantů z povrchu, nebo způsobují smrt
patogenních organismů. [10]

4.2 Dekontaminační směsi
Dekontaminační směsi jsou pevné směsi, nebo roztoky, které jsou připraveny

z dekontaminačních látek, popřípadě dekontaminačních látek se stabilizátory a jsou určeny
k provádění dekontaminace. [10]

4.3 Obecné problémy dekontaminačních látek a směsí
· chemická agresivita některých směsí a jejich dopad na životní prostředí
· neexistence univerzální látky, nebo směsi, kterou by bylo možno dosáhnout

požadovaného účinku jak proti chemickým, biologickým tak i radioaktivním látkám
· nestabilní vlastnosti některých již připravených směsí, zejména těch, které obsahují

aktivní chlór, nebo aktivní kyslík
· nezbytná doba působení látek i směsí při dekontaminaci
· obtížná aplikace i působení při teplotách pod bodem mrazu
· zneškodňování zásob s prošlou skladovací dobou [10]

4.4 Používaná dekontaminační činidla
Dekontaminační roztoky a směsi se volí s ohledem na druh použitého kontaminantu, formy

aplikace, množství, meteorologické podmínky. Základní použití na vnější povrchy techniky a
materiálu uvádí následující tabulka [10]:

Tabulka 1: základní dekontaminační činidla
Kontaminant Příklady dekontaminačních roztoků, směsí
Anorganické látky
Kyseliny 10% vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného, nebo

uhličitanu draselného
Zásady 5% roztok kyseliny citronové
Kyanidy 10% vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného
Organické látky
Sirouhlík 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého
Organofosfáty 5% vodná suspenze chlornanu sodného,

5% vodná suspenze chlornanu vápenatého
Aldehydy 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého
Izokianáty 0,5% kyselina chlorovodíková
Ropné produkty
Nafta, benzín detergent, sorbent
Asfalt, mazut detergent, otírat hadrem napuštěným naftou
Dehet detergent, otírat hadrem napuštěným naftou
Radioaktivní látky
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Radioaktivní látky 0,5% detergent ALFA, voda
3% vodný roztok detergentu LINKA-2

Bojové otravné látky
Bojové otravné látky 3% vodný roztok detergentu LINKA-2

5% vodná suspenze chlornanu vápenatého
B-agens a toxiny
Patogenní organismy a toxiny 0,5%  Persteril 36%

4.5 Dekontaminační činidla a sorbenty dle řádu chemické služby HZS
Řád chemické služby HZS ČR [16] uvádí v následující tabulce dekontaminační činidla a

sorbenty, které jsou určeny pro jednotky PO. V tabulce uvedené koncentrace se vztahují
k vodným roztokům či suspenzím. V případě rozpuštění pevné látky ve vodě se údajem %
rozumí hmotnostní koncentrace, v případě rozpuštění kapaliny ve vodě o koncentraci
objemovou. Čísla uvedená v tabulce nejsou pořadím aplikace, ale příklady alternativy využití
různých dekontaminačních činidel nebo sorbentů. Nespornou výhodou níže zpracované
metodiky je rozdělení dekontaminačních činidel dle dekontaminované  plochy, to znamená
zda je dekontaminována osoba, ochranný oděv, či zasažený povrch a jednotkám PO je
poskytnut přehledný návod.

Tabulka 2: základní dekontaminační činidla dle řádu chemické služby HZS ČR pro použití
jednotek PO [16]

Dekontaminační  činidla
Kontaminant Povrchy Protichemický

ochranný oděv
Povrch těla

kyseliny 1. sorbent
2. soda, mletý vápenec
    nebo vápno v pevné
    formě
3. 10% NaHCO3

     nebo K2CO3

voda voda

zásady 1. sorbent
2. voda
3. 5% H2SO4

4. 5% kyselina citronová
5. 8% kyselina octová
    (ocet)

voda voda

čpavek 8% kyselina octová (ocet) 8% kyselina octová (ocet) voda
chlór 1. sorbent + voda

2. soda, mletý vápenec
    nebo vápno v pevné
    formě
3. 5 až 10% NaHCO3

    nebo K2CO3

5  až  10%  NaHCO3 nebo
K2CO3

voda
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kyanidy 1. sorbent + voda
2. soda, mletý vápenec
    nebo  vápno v pevné
    formě
3. 5 až 10% NaHCO3

    nebo K2CO3

10% NaHCO3 10% NaHCO3

ropné látky 1. sorbent, detergent
2. komerční
    dekontaminační

 činidla1)

1. detergent
2. komerční dekontaminační
    činidla

1. mýdlo + voda
2. komerční
    dekontaminační
    činidla

nebezpečné
chemické
látky

1. voda
2. 0,5 až 3% detergent
3. komerční
   dekontaminační
   činidla

1. voda
2. 0,5 až 3% detergent
3. komerční dekontaminační
    činidla

1. mýdlo + voda
2. komerční
    dekontaminační
    činidla

radioaktivní
látky

1. 0,5 až 3% detergent
2. komerční
    dekontaminační
    činidla
    (např. Neodekont)

1. 0,5 až 3% detergent
2. komerční dekontaminační
    činidla (např. Neodekont)

1. 0,5 až 3% detergent
2. mýdlo + voda
3. komerční
 dekontaminační činidla
 (např. Neodekont)

bojové
chemické
látky

1. roztok Ca(ClO)2
2)

2. roztok NaClO + 2%
    NaOH
3. roztok „Savo Prim“
    (obsahuje již NaOH)
4. roztok Savo
5. roztok „Chloramin B“
6. komerční
    dekontaminační
    činidla

1. roztok Ca(ClO)2

2. roztok NaClO + 2%
    NaOH
3. roztok „Savo Prim“
    (obsahuje již NaOH)
4. roztok Savo
5. roztok „Chloramin B“
6. komerční dekontaminační
    činidla

1. mýdlo + voda
   (pro dekontaminaci očí
    1 až 2% NaHCO3)
2. komerční
   dekontaminační činidla

B-agens 1. na mokrý povrch
    práškové chlorové
    vápno posypáním
2. na suchý povrch
    suspenzi chlorového
    vápna a vody 1:2 (doba
    působení 30 min),
    nebo roztok
   chlorového vápna 1:1
   (20  min), nebo
   Savo 3 %  (30 min)
3. 2% „Persteril 36 %“ 3)

    (20 min)
4. 4% „Persteril 15 %“
    (20 min)

1. 2% „Persteril 36 %“
2. 4% „Persteril 15 %“
    expozice 1 minutu
    při aplikaci
    dekontaminační sprchou,
     nebo 2 minuty při ruční
    aplikaci

1. 0,2% „Persteril 36%“
2. 0,4% „Persteril 15%“
    expozice 1 minutu
    při aplikaci
    dekontaminační
    sprchou nebo
    2 minuty  při ruční
    aplikaci
    (mytí pokožky a vlasů
    provádět mýdlem
    s dezinfekčním
    účinkem)
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Poznámky k tabulce:
1) Komerční dekontaminační činidla (schválená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR) se aplikují dle pokynů
výrobce (dodavatele).
2) Pro přípravu dekontaminační suspenze nebo roztoku Ca(ClO)2, NaClO, „Savo Prim“, Savo nebo „Chloramin
B“ je rozhodující obsah aktivního chlóru, který by neměl být při aplikaci v suspenzi nebo roztoku nižší než 2,5
% hm., přičemž výrobci garantují u nových výrobků obsah aktivního chlóru takto: Ca(ClO)2 min. 60 % hm.,
NaClO min. 15 % hm., „Savo Prim“ a „Savo“ 4,5 % hm. a „Chloramin“ min. 25 % hm.
3) K dezinfekčnímu roztoku pod obchodním názvem „Persteril 36 %“ a „Persteril 15 %“ se přistupuje jako ke
100% roztokům. Způsob ředění (míchání) se u jednotlivých koncentrací provede takto: 2% roztok „Persterilu 36
%“ se připraví smícháním např. 98 l vody a 2 l „Persteril 36 %“, 4% roztok „Persterilu 15 %“ smícháním 96 l
vody a 4 l „Persteril 15 %“. Roztok je třeba připravovat v plastových nádobách. Zředěné a nepoužité roztoky je
možno skladovat v temnu a chladu (max. 20oC) nejdéle 7 dnů.

4.6 Seznam dekontaminačních činidel a směsí, jejich popis

4.6.1 Hydrogenuhličitan sodný,  NaHCO3
Také soda bicarbona, jedlá (zažívací) soda, kyselý uhličitan sodný, jedná se o  bílý

krystalický prášek bez zápachu používaný převážně v potravinářském průmyslu, cenově
dostupný. Hydrogenuhličitan sodný není klasifikován ve smyslu zákona 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění zákona, jako látka
nebezpečná. [17]

4.6.2 Uhličitan draselný, K2CO3
Bílá pevná látka, dobře rozpustná ve vodě, používá se např. při výrobě mýdel a skla,

změkčování vody. Zdraví škodlivý při požití, dráždí oči, dýchací orgány a kůži. [18]

4.6.3 Kyselina citrónová
Bílá krystalická látka, bez zápachu, dráždivé účinky na pokožku a oční sliznici. Používá se

v potravinářství při zavařování a konzervaci ovoce a zeleniny, k výrobě džemů, marmelád
a povidel, a ve farmaceutickém průmyslu. [19]

4.6.4 Chlornan vápenatý, Ca(ClO)2
Produkt je klasifikován jako nebezpečný. Látka je uvedena v Seznamu závazně

klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 369/2005 Sb.
Bílo-šedo-žlutá látka se zápachem po chlóru. Je oxidující, žíravý a nebezpečný pro životní
prostředí. Používá se pro úpravu vody a k desinfekci. [20]

4.6.5 Chlornan sodný,  NaClO
Žlutozelená, nebo čirá kapalina se žíravými účinky,  používá se k desinfekci, bělení a

úpravě vody. Pro dekontaminaci je vhodné použití SAVA, které obsahuje chlornan sodný, a je
primárně určeno k desinfekci. [21]

4.6.6 Kyselina chlorovodíková, HCl
Používá v chemickém a textilním průmyslu, k moření a úpravám kovových povrchů.

Bezbarvá kapalina, technická je nažloutlá, silná kyselina s dráždivými a žíravými účinky.
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Látka je uvedena v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle
přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 369/2005 Sb. [22]

4.6.7 Detergent ALFA a LINKA-2
Detergenty využívané v Armádě ČR

4.6.8 Neodekont
Speciální dekontaminační prostředek Neodekont s mycím a čistícím účinkem určený pro

dekontaminaci rukou a také ostatních částí těla, přístrojů, nástrojů, podlah aj. povrchů
kontaminovaných radioaktivními látkami. Neodekont je koncentrovaný mycí a čistící
prostředek s obsahem abraziva, které je schopno odstranit radioaktivní látky ulpělé
na povrchu tuhé látky. S vodou vytváří mírně alkalické suspenze, které nemají korosivní
účinek na dekontaminované materiály. Látky z nichž je Neodekont složen mu dávají
vlastnosti detergentu, emulgátoru, chemosorbentu a částečně i iontoměniče. Má výborné
smáčecí vlastnosti a schopnost vytvářet s iontovými formami radionuklidů pevné cheláty. [23]

4.6.9 Persteril
Stabilizovaná směs kyseliny peroxyoctové, peroxidu vodíku, kyseliny octové a vody. Má

štiplavý zápach. Je nepěnivý, žíravý, hořlavina II. třídy, látka nebezpečná pro životní
prostředí. Má význačné dezinfekční a oxidační vlastnosti. Působí v celém spektru
mikroorganismu v širokém teplotním rozmezí. Používá se jako vysoce účinný dezinfekční a
sterilizační prostředek zejména ve zdravotnictví, veterinární praxi, zemědělství a
potravinářském průmyslu. V papírenském a textilním průmyslu pak k bělení.

Účinnost prostředku:
Persteril má nejširší spektrum dezinfekční účinnosti
A – usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
B – virucidní účinek na široké spektrum viru
C – inaktivace bakteriálních spór
T - usmrcení mykobakterií komplexu M.tuberculosis
M – usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
V – fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby [24]

4.6.10 Chloramin B
Prodej tohoto desinfekčního prostředku na bázi aktivního chlóru byl již ukončen v roce

2007 (pro území EU), avšak pro jeho dobu použitelnosti 5 let se může vyskytovat ve výbavě
jednotek PO. Výrobce jej doporučuje k denní dezinfekci (profylakce, tak i likvidace
ohniskové infekce) ve všech prostorách zdravotnických, zemědělských, průmyslových,
potravinářských a jiných zařízeních, která jsou vystavená silné biologické a infekční zátěži,
nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. Vhodný k dezinfekci stálobarevného prádla,
nádobí, sanitárních zařízení, odpadů a pitné vody. V současné době je tento výrobek nahrazen
například produktem CHLORAMIX D. [25]

4.7 Míchání látek a směsí
Zkušenosti ze zásahů jednotek PO poukazují na skutečnost, že ideálním způsobem je mít

namíchané a připravené roztoky přímo v koncentraci, která je pro provedení dekontaminace
potřebná a stanovená. Avšak s ohledem na velké objemy vodných roztoků dekontaminačních
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činidel, které by se takto vytvořily, by vznikaly problémy s jejich skladováním a
uchováváním. Dále problémy s jejich dopravou a připravené roztoky by ztrácely na své
účinnosti aktivních látek. Z tohoto důvodu je nutné připravit dekontaminační roztoky přímo
na místě zásahu a provést výpočet koncentrace roztoku. [10]

Pro výpočet potřebné koncentrace lze např. snadno využít křížového pravidla:

Obrázek 5: Grafické znázornění křížového pravidla [10]

Indexy 1 a 2 označují výchozí roztoky, index 3 roztok výsledný.

C1

C2

C3

(C1 – C2)

(C1 – C3)

Podmínka:
(C1 > C2)
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5 TAKTIKA ZÁSAHU JEDNOTEK PO PŘI HAVÁRII NL

5.1 Činnost jednotky PO při zásahu na nebezpečnou látku
Úkolem jednotek PO při havárii nebezpečných látek jsou činnosti vedoucí ke snížení

bezprostředních rizik a omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci. Úkoly a postup
činnosti jednotky závisí na vybavení jednotky ochrannými prostředky a dalšími prostředky
pro práci s nebezpečnými látkami. Činnost jednotky musí být co nejvíce bezpečná pro
jednotku a její činností nesmí být vyvolána neúnosná rizika pro okolí.

V době příjezdu na místo zásahu se první jednotka musí přibližovat k místu havárie
zpravidla po směru větru a směr větru neustále kontrolovat, nesmí zajíždět do bezprostřední
blízkosti místa mimořádné události.

Úkolem každé jednotky při havárii s nebezpečnou látkou jsou tzv. prvořadá opatření a to:
průzkum, zjistit zda jde skutečně o havárii s nebezpečnou látkou, opatření k záchraně osob a
zvířat a uzavření místa havárie, přivolání pomoci včetně jednotek předurčených pro zásahy na
havárie s nebezpečnou látkou.

Jednotka předurčená pro zásahy na havárie s nebezpečnými látkami dále provádí činnosti
vedoucí ke snížení bezprostředních rizik a omezení rozsahu havárie.

Dokud se nezjistí, o jakou nebezpečnou látku se jedná, musí být opatření jednotky
v následujícím sledu:
a) s ohledem na směr větru zajistit dostatečný odstup od místa havárie (dostatečný odstup
  od místa havárie je zpravidla 100 m)
b) uzavřít místo havárie, určit nebezpečnou a vnější zónu
c) vyloučit iniciační zdroje
d) nasadit na průzkum a na práci v nebezpečné zóně co nejmenší počet hasičů a pracovat s co

nejvyšší úrovní ochranných prostředků a připravit zjednodušenou dekontaminaci
e) jistit hasiče v nebezpečné zóně
f) připravit hasební prostředky pro požární zásah (trojnásobná požární ochrana – voda, pěna,

 prášek)
g) pokud je to možné zabránit dalšímu úniku nebo rozšiřování nebezpečné látky
h) pokusit se identifikovat nebezpečnou látku, opatřit informace o jejím nebezpečí
i)  pokud je to možné provést opatření na zachycení popřípadě odstranění nebezpečné látky
j)  průběžně hodnotit situaci

Cílem průzkumu je identifikace nebezpečí a posouzení alternativ pro stanovení cílů
jednotce. Při rozhodování o postupu a stanovení cílů musí velitel zásahu posoudit zejména
druh havárie (samovolný únik, požár, výron plynů, dopravní nehoda), možné množství uniklé
nebezpečné látky, velikost zasažené plochy, skupenství a možnosti jejich změny, rizika
vyplývající z nebezpečné látky, možnost šíření nebezpečné látky, směr větru a vývoj počasí,
konfiguraci terénu a hustotu osídlení, ohrožení povrchových nebo podzemních vod, zdroje
iniciace a možnost výbuchu, rychlost úniku nebezpečné látky a rychlost jejího šíření,
možnosti k zastavení nebo omezení úniku a rozšiřování nebezpečné látky. [13]



27

5.2 Rozdělení místa zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím
Při zásahu na havárii nebezpečné látky je mimo obvyklých úkolů velitele zásahu dále třeba

mimo jiné rozdělit místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím, které organizačně
zajistí bezpečnost sil a prostředků a jejich minimální kontaminaci. Jde minimálně o vytvoření
nebezpečné zóny, vnější zóny a v ní týlového prostoru, nástupního prostoru a
dekontaminačního prostoru. Stanovit režim práce a způsob ochrany zasahujících, posoudit
nutnost průběžně informovat obyvatele o situaci v místě zásahu (včetně prostoru
předpokládaných účinků mimořádné události) a předejít tak možné panice, včas přijmout
potřebná preventivní opatření nebo režimová opatření, vyrozumět obyvatele, příslušné
instituce a orgány veřejné správy, posoudit nutnost evakuace obyvatelstva nebo jiné ochrany.
Posoudit nutnost informovat podniky nebo instituce, které mohou být dotčeny účinky
mimořádné události (zpracování vody, nasávání vzduchu do objektů apod.) a provést
prognózu dalšího vývoje havárie s ohledem na možnost dalšího gradování. [13]

5.3 Blokové schéma dekontaminačního pracoviště pro hasiče a znázornění zón
Pracoviště se skládá z následujících součástí:
1. místa pro odkládání použitých a kontaminovaných věcných prostředků
2. záchytné vany vybavené rošty pro provádění hrubé očisty protichemického ochranného

oděvu a nánosu dekontaminačního činidla, která je vybavena vhodným ručním
postřikovačem, popř. nádobou na dekontaminační činidlo a smetáčkem

3. dekontaminační sprchy, která je umístěna v další záchytné vaně vybavené rošty
4. místa pro kontrolu účinnosti dekontaminace
5. prostoru pro svlékání protichemického ochranného oděvu a dýchacího přístroje

u ochranných oděvů a nádoby na použité oděvy
6. prostoru odkládání dýchacích přístrojů
7. prostoru opětovného vystrojení [16]
Dále je dekontaminační stanoviště vybaveno čerpadlem pro přečerpávání odpadní vody po

dekontaminaci do sběrné nádrže, která je rovněž součástí tohoto stanoviště. [16]

obrázek 6: Blokové schéma dekontaminačního pracoviště pro hasiče a znázornění zón, popis obrázku v kapitole
4.3 [16]
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5.4 Úkoly a postup jednotek PO při dekontaminaci
Dekontaminační prostor se zřizuje na návětrné straně hranice nebezpečné a vnější zóny

s výjimkou událostí s radiačním rizikem, kdy se zřizuje na hranici bezpečnostní a vnější zóny.
Podle kontaminantu a dekontaminovaného povrchu se stanoví způsob dekontaminace,
detergent a jeho předpokládané množství, způsob aplikace detergentu, odhad množství
případného kapalného odpadu po dekontaminaci.

Dekontaminace pro zasahují hasiče musí být zabezpečena nejpozději se vstupem prvních
hasičů do nebezpečné zóny.

Doba činnosti na dekontaminačním pracovišti - na dekontaminaci musí mít zasahující
hasič, to znamená ten, který je dekontaminován, dostatek vzduchu v tlakové láhvi dýchacího
přístroje; tato doba může činit:

a)   5 až 10 minut, pokud bude obsluha v části nanášení dekontaminačního činidla
b) 9 až 12 minut, pokud nanášení dekontaminačního činidla budou provádět hasiči

vzájemně [13]

5.5 Vybavení pracovišť pro provádění dekontaminace
Zjednodušená dekontaminace je prováděna běžnými věcnými prostředky ve vybavení

družstva a cisternové automobilové stříkačky. Běžné prostředky umožňující zřízení
dekontaminačního pracoviště pro zjednodušenou dekontaminaci jsou:  pevná fólie
o rozměrech minimálně 4x4 m, hadice B a rozdělovač pro vytvoření záchytné vany (je-li
nutno zachycovat kontaminovaný detergent),  prostředek pro nanášení dekontaminačního
činidla (kbelík, smeták, kartáč, postřikovač apod.), hadice C s proudnicí s roztříštěným
proudem pro oplachování, neprodyšné obaly na kontaminovaný odpad a na použité věcné
prostředky. [13]  Těmito prostředky jsou vybaveny všechny jednotky zařazené v systému
předurčenosti k zásahu na havárii nebezpečných látek jako jednotka základní, viz kapitola 5.6.

Základní dekontaminace je prováděna speciálními prostředky určenými k provádění
dekontaminace (např. dekontaminační sprcha, záchytná vana) s obsluhou. Obsluha musí být
v části svlékání  ochranného oděvu a může být i v části nánosu dekontaminačního činidla.
[13] Těmito prostředky jsou vybaveny jednotky, které jsou zařazeny v systému předurčenosti
k zásahu na nebezpečnou látku jako jednotky opěrné, viz kapitola 5.6.

5.6 Činnost na dekontaminačním pracovišti v dekontaminačním prostoru,
obr. 6

Na dekontaminačním pracovišti se vytváří místo pro odkládání kontaminovaných věcných
prostředků, nanášení dekontaminačního prostředku a jeho oplachování, měření účinnosti
dekontaminace, odkládání osobních ochranných prostředků a místo pro opětovné vystrojení.

Pokud s nánosem dekontaminačního činidla pomáhá obsluha dekontaminačního stanoviště,
musí být stupeň její ochrany do identifikace nebezpečných vlastností kontaminantu stejný
jako je stupeň ochrany dekontaminovaných hasičů.

Obsluha místa pro odkládání osobních ochranných prostředků může být vybavena
protichemickým oděvem s nižší ochranným stupněm, např. TYVEC Pro, s návleky na boty,
gumovými rukavicemi a dýchacím přístrojem (u radioaktivních látek postačuje respirátor,
případně ochranná rouška).

Dekontaminace se provádí postupně odshora dolů a zleva doprava. Zvýšenou pozornost při
dekontaminaci ochranných oděvů se věnuje materiálovým spojům oděvu, zorníku, zipům,
místům upevnění rukavic (pokud jsou oddělitelné) a podrážkám bot. [13]
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Po ukončení dekontaminace zasahujících je nutné provést likvidaci dekontaminačního
pracoviště tak, že se věcné prostředky sloužící pro dekontaminaci dekontaminují nejdříve
z vnější a následně z vnitřní strany. Prostředky, které nelze na místě dekontaminovat,
se ukládají do neprodyšných, uzavíratelných obalů a následně se dekontaminují např. mimo
místo zásahu, přičemž se posoudí jejich opětovné použití po dekontaminaci.

Byla-li kontaminantem biologická látka, radioaktivní látka nebo bojová chemická látka,
musí být úroveň ochrany likvidační skupiny dekontaminačního stanoviště na stejné úrovni
jako pro hasiče v nebezpečné zóně. [13]

O jímání odpadních produktů dekontaminace rozhodne velitel zásahu na základě situace
a podmínek na místě zásahu. Přitom využívá informace z databází informačních programů
vedených na operačních a informačních střediscích. S ohledem na vlastnosti některých látek,
rozsahu kontaminace a situace na místě zásahu může být často jímání kapalného odpadu
bezpředmětné. [13]

5.6.1 Místo pro odkládání věcných prostředků
Zde se odkládají věcné prostředky, které byly používány v nebezpečné zóně. Tyto

prostředky mohou využívat další skupiny, které provádí činnost v nebezpečné (bezpečnostní)
zóně,  po ukončení zásahu jsou tyto věcné prostředky likvidační skupinou dekontaminovány.
V případě měřících přístrojů je třeba zvážit, zda bude provedena dekontaminace otíráním na
místě nebo budou přístroje uloženy do neprodyšných obalů, které budou dekontaminovány a
přístroje v obalech budou dekontaminovány následně ve specializovaném pracovišti nebo
likvidovány. [13]

5.6.2 Místo pro nános dekontaminačního činidla
Nejprve se odstraní hrubé nečistoty, např. vyčistí se podrážky bot od bláta,  postřikovačem

nebo smetákem se nanese detergent. Zvýšenou pozornost při nanášení detergentu je potřeba
věnovat  rukavicím a podrážkám bot, zorníku ochranného oděvu, prostoru přetlakových
ventilů oděvu, místům všech švů a záhybů na oděvu, místům pod pažemi a v rozkroku,
zádové části pod dýchacím přístrojem u protichemických oděvů s dýchacím přístrojem vně,
prostoru přehrnutí v lýtkové části u protichemických oděvů, u kterých obuv s oděvem netvoří
celek. [13]

5.6.3 Místo oplachu detergentu
Oplach vodou se provádí nejméně 30 s, sprchovaný se pod sprchou otáčí tak, aby proud

vody z trysek omyl celý oděv (zejména hlavovou část, pod pažemi, v rozkroku, podrážky
bot). [13]

5.6.4 Kontrolní místo pro měření účinnosti dekontaminace
Provádí se jen u bojových chemických látek a u radioaktivních látek na výstupu ze sprchy,

při kontrole se obsluha zaměří zejména na místa, z kterých se kontaminant při dekontaminaci
odstraňuje obtížněji. [13]

5.6.5 Místo pro odkládání osobních ochranných prostředků
Je vhodné, aby bylo vybaveno lavicí pro usnadnění svlékání protichemického oděvu,

na zemi se pokládá fólie, při svlékání pomáhá obsluha pracoviště, která se dotýká pouze
vnitřní strany protichemického oděvu. Oděv včetně vnitřních rukavic se ukládá
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do neprodyšného pytle pro provedení případné následné oboustranné dekontaminace, obsluha
pracoviště musí být vybavena alespoň jednorázovým ochranným protichemickým oděvem
(např. TYVEC Pro), ochrannými gumovými rukavicemi a ochranou dýchacích cest (např.
respirátorem).

Protichemický oděv, rukavice i respirátor obsluhy se ukládají do neprodyšných obalů,
rukavice se odkládají jako poslední. Pokud není dýchací přístroj kontaminován (byl chráněn
ochranným protichemickým přetlakovým oděvem), odkládá se na čistou podložku. [13]

5.6.6 Místo pro opětovné vystrojení
V tomto místě se hasiči opětovně vystrojí, pokud místo vstupu do nebezpečné zóny není

ve stejném místě jako místo výstupu, musí být zajištěna přeprava výstrojních součástek
na místo opětovného vystrojení. [13]
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6 POSTAVENÍ SYSTÉMU DEKONTAMINACE A JEDNOTEK PO  V
ČESKÉ REPUBLICE

6.1 Popis stavu
Současný systém v České republice v rámci problematiky dekontaminace, jak techniky i

osob, je postaven na Hasičském záchranném sboru ČR, jako na páteřní složce integrovaného
záchranného systému, potažmo na jednotkách HZS krajů. Tyto jednotky pro svoji potřebu,
buď materiálního vybavení, či odborné pomoci, mohou a měly by využít institutů
výjezdových skupin chemických laboratoří (viz. kapitola 5.8) a v případě řešení rozsáhlejší
mimořádné události i Záchranného útvaru HZS ČR (viz. kapitola 5.9). Primárně pro zásahy
spojené se zásahem na nebezpečné látky se nevyužívá jednotek Sboru dobrovolných hasičů a
to zejména pro jejich nedostatečnou odbornou způsobilost a materiálové vybavení. I když
samozřejmě existují výjimky, které jsou v kompetenci jednotlivých HZS krajů, a i tak jsou
tyto jednotky nasazovány vesměs do týlových prostor a nebývají nasazeny přímo
v nebezpečných zónách.

Samozřejmostí v této oblasti je spolupráce s ostatními složkami IZS, jak těmi základními
(Policie ČR a Záchranná zdravotnická služba), tak i ostatními a to zejména s místně
příslušnou krajskou hygienickou stanicí,  popřípadě veterinární správou, či Státním ústavem
jaderné, chemické a biologické ochrany.

6.2 Druhy jednotek PO
Jednotky PO jsou v České republice zřízeny na základě ustanovení zákona č. 133/85 Sb.

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o PO“). Konkrétně § 65
odstavec 1 zákona., který  stanovuje druhy jednotek PO [6]:
· jednotka  hasičského  záchranného  sboru  kraje, která je složena z příslušníků  hasičského

záchranného sboru  (dále  jen  "příslušník")    určených  k  výkonu  služby  na  stanicích
hasičského záchranného sboru kraje

· jednotka  hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze    zaměstnanců
právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby, kteří    vykonávají  činnost  v  této
jednotce  jako  své  zaměstnání (dále jen  "zaměstnanec podniku")

· jednotka   sboru   dobrovolných   hasičů  obce,   která   je   složena   z     fyzických   osob,
které nevykonávají  činnost  v této jednotce požární  ochrany jako své zaměstnání

· jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  podniku, která je složena ze    zaměstnanců
právnické  osoby  nebo  podnikající  fyzické  osoby, kteří    nevykonávají   činnost   v  této
jednotce  požární  ochrany  jako  své  zaměstnání

Vnitřní   organizace   a   vybavení   jednotek   požární  ochrany  včetně   dislokace
jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany je volena tak, aby území obce bylo
podle stupně nebezpečí zabezpečeno  požadovaným  množstvím  sil  a  prostředků  při splnění
požadované doby   jejich  dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí
uvedené v příloze zákona, tabulka č. 3. [6]

6.3 Plošné pokrytí jednotek PO
Je systém organizace jednotek pro likvidaci požárů a záchranné práce na celém území

republiky. Je zaměřen na vytvoření takových vazeb mezi různými jednotkami PO,
které vedou k lepší efektivnosti ve využití speciální požární techniky, odbornosti členů
jednotek PO a účelnějšímu rozdělování dotací obcím pro dobrovolné jednotky PO. Je to
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systém, který zaručuje minimální úroveň nezbytnou pro jistotu občanů z hlediska záchrany
jejich životů a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Plošné pokrytí vychází ze stanovení stupně a kategorie nebezpečí vzniku požáru a jiných
mimořádných událostí hrozících v jednotlivých katastrálních území obcí a ve vybraných
objektech společenského významu. [26] [27] Konkrétní výpočet a stanovení kritérii plošného
pokrytí stanovuje svoji metodikou vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti
jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně ve své příloze č. 1. [28]

Tabulka 3: Základní tabulka plošného pokrytí, dle zákona o PO [6]
Základní tabulka plošného pokrytí

Stupeň
nebezpečí

zemí obce
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu

A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 minI
B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 minII
B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 minIII
B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min
Poznámka: 1 JPO  - jedna  jednotka PO; 2 JPO  - dvě  jednotky PO

6.4 Operační hodnota jednotek PO
Každý druh jednotky PO má svoji operační hodnotu, která vypovídá o schopnosti jednotky

PO provádět činnost při zdolávání požáru a záchranných pracích při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech. Operační hodnotu jednotky PO tvoří doba jejího výjezdu
po vyhlášení poplachu a její územní působnost. Doba výjezdu je časový úsek od vyhlášení
poplachu pro určené síly a prostředky požární ochrany po výjezd z místa její dislokace, ten je
u profesionálních jednotek 2 minuty a u jednotek dobrovolných 5 a 10 minut, dle její
kategorie. Územní působnost je optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky PO
k místu zásahu, vyjádřena dobou jízdy v minutách, která vymezuje teritorium jejího
standardního působení, tzv. hasební obvod. [26] [27]

 Podle územní působnosti jsou pro účely plošného rozmístění rozděleny jednotky PO
do šesti kategorií:
· JPO I, JPO II a JPO III mají územní působnost přesahující katastrální území obce, ve které

jsou dislokovány
· JPO IV, JPO V a JPO VI mají územní působnost omezenou na obec, nebo objekt

zřizovatele
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Tabulka 4: Operační hodnoty jednotek PO
Kategorie jednotky PO

JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
Doba výjezdu (min) 2 5 10 2 10 10
Územní působnost (min) 20 10 10 není není není
Druh jednotky PO HZS JSDH JSDH HZSP JSDH SDHP

Legenda:  HZS – jednotka hasičského záchranného sboru kraje
   HZSP – jednotka hasičského záchranného sboru podniku
   JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů
   JSDHP – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

6.5 Velikosti stanic hasičského záchranného sboru
Velikost stanic HZS kraje je odvozena z počtu výjezdů, které stanice v systému plošného

rozmístění uskutečňuje v rámci operačního řízeni. Výjezdem se rozumí družstvo 1+5, nebo
1+3. Celkem je osm velikostních typů stanic jednotek HZS kraje a jsou odlišeny počtem
příslušníků v jedné směně. Tři typy stanic jsou tzv. centrální stanice a pět typů stanic tzv.
pobočné stanice HZS kraje. Pro označení stanic jsou zvolena následující pravidla. [26] [27]

Tabulka 5: Typy stanic HZS kraje, dle vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů [28]

C1 stanice  umístěná  v  obci  s  počtem  obyvatel do 50 tisíc
C2 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 50 tisíc do 75 tisíc
C3 stanice  umístěná  v  obci  s  počtem obyvatel nad 75 tisíc

P0
stanice  umístěná  v  obci  s  počtem  obyvatel do 15 tisíc, kde jednotka
hasičského   záchranného   sboru   kraje  vznikla  sdružením prostředků obce a
hasičského záchranného sboru kraje podle § 69a zákona o požární ochraně

P1
stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce,  kde
jednotka  hasičského  záchranného  sboru  kraje zabezpečuje výjezd družstva
o  zmenšeném početním stavu

P2 stanice,  která  zabezpečuje  výjezd  družstva  a  je  vybavena  stanovenou
požární  technikou  a  výškovou  technikou

P3
stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel do 30  tisíc,  kde
jednotka  hasičského  záchranného  sboru kraje zabezpečuje výjezd jednoho
družstva a družstva o zmenšeném početním stavu

P4
stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc,  kde
jednotka  hasičského  záchranného  sboru kraje zabezpečuje  výjezd dvou
družstev
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6.6 Předurčenosti jednotek PO z hlediska zásahu na nebezpečné látky
Některé jednotky PO jsou svým vybavením předurčeny pro provádění speciálních činností

nad rámec své územní působnosti. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčuje
ministerstvo vnitra. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí krajský úřad. Kromě
předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je stanovena i
předurčenost k zásahu na nebezpečné látky. [26] [29]

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích nebezpečných látek
se stanoví následující typy předurčenosti jednotek PO k zásahu na  nebezpečné látky:
· předurčenost O - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií

nebezpečných látek, zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky
k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje
stanovené zvláštním právním předpisem (příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění
vyhlášky č. 226/2005 Sb.) [28], maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa
dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut

· předurčenost S -jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR
na návrh HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras
nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti
„S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40
minut

· předurčenost Z - každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo
„O“ nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS
kraje. [29]

6.7 Požadavek na řešení úkolů při mimořádných událostech pro jednotky PO,
dle její předurčenosti

Základní jednotka PO „Z“
· dokáže rozpoznat, kdy při mimořádné události uniká nebezpečná látka, únik nebezpečné

látky umí určit z bezpečné vzdálenosti na základě vnějších znaků a projevů havárie,
speciálních obalů při skladování a přepravě a jejich označení

· dokáže prostřednictvím komunikace s operačním střediskem podle havarijního plánu,
přepravní dokumentace, UN-čísla apod. posoudit nebezpečnost látky pro zasahující
jednotky i obyvatelstvo

· má k dispozici a umí používat jednoduché detekční prostředky na základní detekci
výbušných koncentrací par a plynů, na detekci nebezpečných látek a terénní prostředky
pro stanovení pH, s nimiž je v zásahovém obvodu nakládáno (výroba, skladování,
zpracování apod.) a prostředky na jednoduchou detekci bojových chemických (otravných)
látek

· má osvojeny metody, postupy a prostředky pro provedení zásahu malé mimořádné
události na nebezpečné látky dle svého předurčení, je schopna provést prvotní opatření
u velkých mimořádných událostí, s cílem stabilizovat situaci do příjezdu jednotky vyššího
typu („S“ nebo „O“)

· má osvojeny základní metody, postupy a prostředky pro odběr vzorků prostředí
k vyšetření přítomnosti nebezpečné látky
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· má osvojeny metody, postupy a prostředky pro vlastní dekontaminaci hasičů, ochranných
a věcných prostředků PO po zásahu a pro dekontaminaci osob, pokud jednotka
neprováděla zásah [30]

Střední jednotka PO „S“
Stejné jako u základní jednotky PO –Z, a dále:

· jednotka má osvojeny metody, postupy a prostředky pro provedení zásahu malé
mimořádné události na nebezpečné látky dle svého předurčení, kdy nepostačuje jednotka
typu „Z“, je schopna provést prvotní opatření u velkých mimořádných událostí, stabilizuje
situaci do příjezdu jednotky vyššího typu („O“)

· jednotka má osvojeny metody, postupy a prostředky pro úplnou dekontaminaci hasičů,
ochranných prostředků PO při zásahu a při střídání u zásahu a hrubou dekontaminaci
věcných prostředků PO při střídání a po opuštění nebezpečné zóny po zásahu a následnou
dekontaminaci omezeného počtu osob, které opustily nebezpečnou zónu [30]

Opěrná jednotka PO „O“
Stejné jako u střední jednotka PO –S, a dále:

· dokáže určit únik nebezpečné látky a posoudit nebezpečnost látky pro zasahující jednotky
a obyvatelstvo

· má k dispozici a umí používat složitější detekční prostředky na detekci výbušných
koncentrací par a plynů a nejvýznamnější toxické zplodiny hoření, speciální selektivní
analyzátory zplodin hoření a na detekci bojových chemických (otravných) látek

· určuje hlavní účinky nebezpečných látek (výbušnost, hořlavost, nebezpečí inhalační
intoxikace, silné oxidační schopnosti, žíravost aj.) v případě jejich havarijního úniku či při
nálezu

· je schopna odebírat vzorky životního prostředí (vzduch, voda, zemina, potraviny, povrchy
aj.) ke zjištění přítomnosti nebezpečné látky

· spolupracuje s výjezdovou skupinou CHL HZS ČR (orgány veřejného zdraví, životního
prostředí apod.), organizuje monitorování úniku nebezpečné látky a označování
nebezpečných oblastí

· ve spolupráci s operačním střediskem HZS kraje interpretuje naměřené hodnoty
kontaminace do návrhů opatření k ochraně obyvatelstva a do modelů šíření plynných
nebezpečných látek v ovzduší, na základě jejichž vyhodnocení předpovídá další postup
kontaminované atmosféry a vyvozuje z nich závěry pro ochranu osob v místě zásahu

· má osvojeny metody, postupy a prostředky pro provedení zásahu na mimořádné události
na nebezpečné látky velkého rozsahu

· na základě znalostí vlastností kontaminantů povrchů a materiálů organizuje provádění
dekontaminace zasahujících hasičů, prostředků individuální ochrany, techniky, přístrojů
a zařízení zasahujících složek IZS

· v případě úniku či nálezu neznámé látky a při haváriích doprovázených rozsáhlou
kontaminací spolupracuje s výjezdovou skupinu CHL HZS ČR [30]

6.8 Chemické laboratoře HZS ČR
Na počátku 70.let minulého století byly vybudovány v rámci civilní obrany ČSSR Krajské

chemické laboratoře civilní obrany. Jejich úkolem bylo především školení pro pracovníky
mobilních skupin analytického zjišťování v analýzách vzorků kontaminovaných biologickými
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a chemickými látkami a radioaktivními látkami v případě napadení státu. Dalším úkolem byl
vývoj a ověřování metod detekce BCHL a štěpných směsí po jaderném napadení.

Postupem času se úkoly těchto laboratoří rozšířily i na detekci úniku všech druhů
nebezpečných látek přímo při haváriích, měření na místě havárie, laboratorní kontrolu
následků a průběhu havárií a sledování kontaminace zasaženého území laboratorní analýzou
odebraných vzorků.

 V České republice byla vytvořena v roce 2001 celkem čtyři Školicí střediska HZS
jejichž součástí jsou chemické a radiologické laboratoře (ŠS Třemošná, ŠS Kamenice, ŠS
Tišnov a ŠS Frenštát pod Radhoštěm) a jedno vědeckovýzkumné pracoviště (Institut ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč), které jednotlivé laboratoře metodicky vede. [31]

6.8.1 Školící středisko Tišnov
V rámci Jmk přešlo ŠS Tišnov k 1.1.2001 k HZS JmK, vzrůstala potřeba širší a rychlejší

odezvy na požadavky zasahujících jednotek (měření, detekce a chemické rozbory, poradenská
činnost). Postupně se zlepšovalo vybavení pro zrychlení analýz a zpřesnění výsledků,
prováděných nejenom přímo na místě zásahu, ale i v chemické laboratoři.

Doba výjezdu výjezdové skupiny ŠS Tišnov je do 120 min mimo denní pracovní dobu,
v pracovní době je doba výjezdu do 20 min, tato skupina je poradním orgánem velitele zásahu
v místě události. Velitel zásahu  tak do několika minut získá  odbornou pomoc přímo v místě
zásahu, popřípadě i pomoci telefonického spojení. [31]

6.8.2 Úkoly chemické laboratoře HZS ČR
Chemická laboratoř ve stacionární laboratoří a její výjezdová skupina zajišťuje zejména:

· rychlou detekci, identifikaci, přesné analytické stanovení a rozbory chemických látek
a bojových  chemických látek

· kvalitativní a kvantitativní analýzy odebraných vzorků životního prostředí emitujících
záření gama, beta a alfa a identifikaci radioaktivních látek

· zabezpečuje nezbytné radiační monitorování vedoucí k zajištění radiační ochrany osob
v místě zásahu

· na místě zásahu zjištěné údaje interpretuje do podkladů a návrhů protichemických
a protiradiačních opatření pro rozhodovací proces velitele zásahu, příslušných orgánů,
nebo krizových štábů a pro ochranu obyvatelstva (nutnost evakuace, způsob ochrany
apod.) a pro vytýčení nebezpečných oblastí se zvláštním režimem života a pro optimální
postup dekontaminace zasahujících složek IZS i obyvatelstva a stanovení zbytkové
kontaminace hodnotí účinnost dekontaminace

· pro výkon státní správy, zejména při zjišťování příčin vzniku požárů, odebírá vzorky
a provádí analýzu z hlediska jejich chemických vlastností [30]
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obrázek 7: Působnost výjezdových skupin chemických laboratoří v rámci ČR [30]

6.9 Záchranný útvar HZS ČR
Součástí HZS ČR se od 1. ledna 2009 stal Záchranný útvar dislokovaný v Hlučíně, který

jak jsem uvedl již v úvodu práce, se transformoval ze 157. záchranného praporu Armády ČR.
Na celý Záchranný útvar je pohlíženo jako na jednotku HZS kraje a k místu události se vysílá
prostřednictvím  operačního a informačního střediska MV – Generálního ředitelství HZS ČR.
Záchranný útvar  se  skládá  z  roty  zemních  záchranných prací  a  z  roty  chemické  a  speciální,
které jsou dislokovány v Hlučíně a záchranné  roty dislokované ve Zbirohu, ta vznikla
1. července 2009 pro pokrytí potřeb českých krajů. [32][33]

6.10 Rota chemická a speciální Záchranného útvaru
Rota chemická a speciální čítá 64 osob je složena ze tří čet a jednoho družstva.

Charakteristika činnosti jednotlivých čet a družstva vyplývá z jejich názvu, četa
dekontaminace techniky, četa dekontaminace osob, četa speciální a družstvo kontroly
kontaminace, které je využíváno jako jednotka kontroly kontaminace pro čety dekontaminace
osob a techniky.

Dle doplňku Koncepce chemické služby HZS se rota chemická a speciální v současné době
zaměřuje na činnost dekontaminace ve smyslu operačním a výcvikovém, a dále zpracovává
osnovy kurzů hromadné dekontaminace osob a dekontaminace techniky a postupně  zahájí
pilotní kurzy dekontaminace určené pro hasiče, které by měly být zahájeny v roce 2011.
Mimo jiné má za úkol zpracovat návrh metodiky dekontaminace raněných a nechodících
osob, matek s dětmi a starých, a osnovy kurzu hromadné dekontaminace osob. [34]
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Tabulka 6: Odřady Záchranného útvaru do Ústředního poplachového plánu IZS určené pro
dekontaminaci [33]

Název odřadu -
kód typu zdroje

Základní schopnost
odřadu - slovní popis

Počty využitelné specializované
techniky a zařízení, osob, kapacita

Dekontaminační odřad –
technika č. 1

dekontaminace techniky
a terénu od biologických,
chemických a radiologických
látek

automobil chemický rozstřikovací,
mycí zařízení, CAS, MZ 82 2x
1 x nákladní automobil T-815 6x6
EC 2,5,kW /7 kW

8 osob + 1 velení

Dekontaminační odřad –
technika č. 2

dekontaminace techniky
a terénu od biologických,
chemických a radiologických
látek

automobil chemický  rozstřikovací,
mycí zařízení, CAS, MZ 82 2x
1 x nákladní automobil T-815 6x6
EC 2,5 kW / 7 kW

8 osob + 1 velení

Dekontaminační odřad –
osoby č. 1

dekontaminace osob
od biologických, chemických
a radiologických látek

automobil chemický rozstřikovací,
CAS,  EC 2,5 kW / 7 kW
1 x nákladní automobil T-815 8x8
9 osob + 1 velení

Dekontaminační odřad –
osoby č. 2

dekontaminace osob
od biologických, chemických
a radiologických látek

automobil chemický rozstřikovací,
CAS,  EC 2,5 kW / 7 kW
1 x nákladní automobil T-815 8x8
9 osob + 1 velení

Odřad pro nouzové
zásobování el. energií

zabezpečení nouzové dodávky
el. energie v místě mimořádné
události

3 x T-815 8x8
3 x EC 60 (30) kW
1x EC 200 kW /SSHR/

7 osob
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7 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
ÚZEMNÍ ODBOR BRNO

7.1 Charakteristika ÚO Brno
Územní odbor Brno vznikl 1.7.2002 záhy po vzniku Hasičského záchranného sboru

Jihomoravského kraje a to sloučením tehdejších Územních odborů Brno-město a Brno-
venkov. Vzniknuvší územní odbor se stal jedním z největším, nejlidnatějším
a nejexponovanějším územním odborem v rámci celé republiky. Rozkládá se na ploše
cca 1728 km2 a žije v něm na 526 566 obyvatel, což je značná část obyvatel celého
Jihomoravského kraje. V ÚO Brno se nachází strojírenský, dřevařský, nábytkářský,
papírenský, potravinářský a chemický průmysl, velká část okresu Brno-venkov je
charakteristická zemědělstvím a lesním hospodářstvím. Územní odbor je významným
střediskem obchodu, školství a kultury, státní správy, ale také přirozeným centrem Jižní
Moravy. Vzhledem ke své poloze patří k územím se značnou intenzitou dopravy, leží
na křižovatce dálnic D1 (Praha - Brno) a D2 (Brno - Bratislava), které jsou součástí
transevropské dálniční sítě. Je významným železničním uzlem, leží na mezinárodní železniční
trase vedoucí z Balkánu přes města Budapešť, Brno, Praha, Berlín až do Skandinávie.
Na území městské části Brno-Tuřany je vybudováno mezinárodní civilní letiště, které splňuje
požadavky na celoroční provoz všech typů letadel. Územím odboru protékají řeky Svratka,
Jihlava a Svitava.

Svojí polohou, rozlohou, infrastrukturou a také mezinárodním významem je tedy Územní
odbor Brno charakterizován velkou mírou ohrožení vzniku mimořádné událostí,
jak přírodního původu, tak i průmyslových havárií, které jsou spojené s průmyslem
a dopravou. V neposlední řadě pro svůj administrativní význam (sídlí zde např. Nejvyšší
a Ústavní soud ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR a Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže) a velkou hustotou a rozlohou obchodních a zábavných center je území odbor
potenciálním cílem teroristického útoku a veškerých rizik spojených s touto hrozbou. [35]
[36]

7.2 Jednotky PO Územního odboru Brno
V rámci Územního odboru Brno je dislokováno jedenáct stanic Hasičského záchranného

sboru  kraje, které jsou rozmístěny v rámci ÚO Brno s ohledem na rizika daného území
a svoji předurčenost. Dalšími jednotkami dislokované v územním odboru, mimo 3 jednotek
HZS podniku (JPO IV), jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů: kategorie JPO II – 1
jednotka, kategorie JPO III – 61 jednotek, JPO V - 87 jednotek a JPO VI – 3 jednotky. [37]
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obrázek 8: Dislokace jednotek HZS kraje v rámci Územního odboru Brno

7.3 Stanice HZS ÚO Brno a jejich obsazení a vybavení k dekontaminaci osob
Početní stav jednotlivých stanic, to znamená jejich obsazení a vybavení minimální

technikou a určitými věcnými prostředky je dána přílohou prováděcí vyhlášky k zákonu
o požární ochraně [6] [28] a platnou systematizací služebních míst [38] ve smyslu  § 4 zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.

Stejně jako i v celé republice, tak i v územním odboru je princip zásahu na nebezpečnou
látku stejný. To znamená základní opatření v místě události provádí místně příslušná požární
stanice, se kterou je současně vysílána i jednotka požární stanice Lidická s technikou
opěrného bodu na havárie nebezpečných látek.

7.3.1 Požární stanice Lidická
Jednotka požární stanice Lidická, typu C3, je předurčena pro záchranné práce při silničních

dopravních nehodách na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních
komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená MV-generálním
ředitelstvím HZS ČR. Dále je opěrným bodem pro likvidaci havárií nebezpečných látek,
opěrným bodem pro dekontaminaci techniky a obyvatelstva, opěrným bodem pro olejové
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havárie, opěrným bodem pro velkoobjemové čerpání vody, opěrným bodem pro dálkovou
dopravu vody hadicemi a pro čerpání z velkých hloubek, opěrným bodem pro vyprošťování
těžkých vozidel, opěrný bodem pro nouzové přežití obyvatelstva (zabezpečuje bezprostředně
nutné nouzové přežití pro maximálně 50 osob do doby, než je nouzové přežití zabezpečeno
dalšími odpovědnými orgány státní správy a územní samosprávy),  opěrným bodem pro práce
ve výšce a nad volnou hloubkou a opěrným bodem pro záchranu osob pomocí vrtulníku. [29]

Celkový počet příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří směn, činí
112 hasičů. Ve směně slouží 2 velitelé čety, 5 velitelů družstev, 4 technici chemické služby,
3 technici strojní služby, 2 technici technické služby, 1 technik spojové služby, 1 instruktor
pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, 12 strojníků a 7 hasičů. [38] Toto  je  ovšem
základní početní stav příslušníků ve směně, který je z praxe nereálný z důvodu absencí (řádné
dovolené, odvelení, školení a kurzy, nemoci apod.), proto je stanoven minimální početní stav
příslušníků ve směně na 27 hasičů. [28][38] Stanice zajišťuje tři organizované výjezdy
družstev k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, plus výjezd speciální techniky, dle své
předurčenosti. [28]

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena mimo cisternové automobilové stříkačky v základním provedení

i speciální technikou pro zásah na nebezpečné látky a k dekontaminaci osob a techniky.

Ochranné oděvy
Jednotka disponuje následujícími ochrannými protichemickými oděvy, které jsou

rozmístěny na jednotlivé mobilní požární technice a v pohotovostním skladu a připraveny pro
potřeby operačního řízení. Tyto oděvy jsou určeny pro zasahující hasiče pro případ nasazení
dle taktiky zásahu na havárii nebezpečné látky, která v sobě zahrnuje i dekontaminaci.
Jednotka tedy ke svému zásahu může využít 28 ks OPCH 90 PO, 11 ks OCHOM 99 FIRE,
6 ks OPCH 05 MAKYTA a 8 ks Team Master Pro Dräger. [39]

OPCH 90 PO
Je plně hermetický, přetlakový oděv, zabezpečující vysoký stupeň ochrany před životu

nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné i plynné
fázi včetně aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem a maskou, nesenými
pod oděvem. Ochranná doba oděvu je dle druhu látky od 10 minut výše.

Oděv je střihově řešen jako jednodílná kombinéza s kapucí, v níž je zabudován
panoramatický zorník. Konstrukční řešení umožňuje použití tlakových lahví různých typů
dýchacích přístrojů uvnitř kombinézy, která je uzavírána podélně zabudovaným plynotěsným
zdrhovadlem. Nohavice kombinézy jsou opatřeny vnější manžetou pro přetažení přes
ochranné holínky a v chodidlové části jsou uzavřeny. Pětiprsté ochranné rukavice
anatomického tvaru se nasazují na podvlékací textilní rukavice a s rukávem jsou hermeticky
spojeny rozebíratelným způsobem. Únosnou hodnotu přetlaku uvnitř oděvu zajišťují dva
výdechové ventily. OPCH 90 PO lze oblékat na běžnou výstroj s přilbou. Pro vymezení
výškových rozdílů uživatelů je uvnitř kombinézy zabudována pružná šle. [40]
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OCHOM 99 FIRE
Protichemický, protibiologický a protiradiační neventilovaný oděv určený pro práci

s dýchacím přístrojem. Je tvořen jednodílnou kombinézou spojenou s kapucí, která je
opatřena velkoplošným zorníkem. Ochranná doba oděvu je dle druhu látky od 10 minut výše.
Jednodílná kombinéza je pevně spojena s kapucí, která je opatřena velkoplošným zorníkem.
Nohavice kombinézy jsou od úrovně lýtek zdvojeny, přičemž vnitřní (spodní) část, všitá
do nohavice, je uzavřena a vytváří tzv. dupačky. Dupačky se fixují na nohu tkanicí, našitou
v kotníkové části. Vnější část nohavice (manžeta) sahá po kotníky a je ukončena lemem
s pruženkou, která se přetahuje přes holínky. V levé přední části oděvu od temene hlavy až
po koleno je všitý plynotěsný zip, který je opatřen ochrannou chlopní. Do kapuce jsou
vsazeny tři výdechové ventily s krytkami z plastu (jedna na přední části kapuce, dvě na zadní
části kapuce). [41]

OPCH 05 MAKYTA
Ochranný oděv protichemický plynotěsný, typ OPCH 05 Makyta je určený na ochranu

celého povrchu těla hasiče a dýchacího přístroje proti pevným, kapalným a nebo plynným
nebezpečným látkám.

Ochranný oděv je vyrobený jako jednodílná kombinéza uzavírána plynotěsným zipem
chráněným proti znečištění krycí lištou. Kombinéza je pevně spojená s kapucí, do které je
vlepený velkoplošný zorník z polykarbonátu. Do kapuce jsou zabudované tři výdechové
ventily, které zabezpečují ochranný přetlak vzduchu uvnitř oděvu. Nohavice kombinézy jsou
od lýtek zdvojené s dupačkami fixovanými šňůrkou na noze v kotníkové části. [42]

TeamMaster Pro Dräger
Jednodílný protichemický oděv, přetlakový chrání před tuhými, kapalným a plynnými

chemikáliemi. Je opatřen velkým panoramatickým štítem, který zajišťuje největší možný úhel
pohledu. Jeho konstrukce je obdobná jako u ostatních protichemických oděvů. Výrobce
garantuje životnost 10 let oděvu. [43]

Stanoviště dekontaminace osob – SDO
Popis stanoviště
Stanoviště dekontaminace osob je tvořeno dvounápravovým přívěsem s výklopnými

bočními vraty. Pod každými vraty je uložen stanový dílec, který se po otevření vrat rozvine
a vrata se podepřou podpěrnými tyčemi. V přední části přívěsu je technologický prostor pro
obsluhu a v zadní části průchozí zařízení pro dekontaminaci obsluhy. Součástí stanoviště je
záchytná jímka na odpadní kontaminovanou vodu.

Stanoviště je rozděleno do tří částí. Po vstupu do stanového přístřešku ze zadní části
přívěsu se postižená osoba vysvlékne a odloží svůj oděv a osobní věci do připravených pytlů a
nádob. V další části stanu je proveden výtěr uší, nosu a kontaminovaný materiál je odhazován
do připravených nádob. Nad umyvadly se provede výplach očí a dutiny ústní.

V další části stanoviště je prováděn mokrý proces dekontaminace. V první třetině nános
teplého dekontaminačního prostředku, v druhé a třetí třetině této prostřední části je vytvořen
prostor pro oplachování teplou vodou. Druhá třetina může být kohouty upravena jako suchá
část pro vyčkávání při působení dekontaminačního prostředku.

V třetí části – stanu, je provedeno osušení osob ručníky na jedno použití, které jsou
odhazovány do připravených nádob, a opětovné oblečení a obutí. Podlaha celého stanu je
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pokryta sorpčním kobercem pro jímání vody. Kontrolní detekce se provádí na výstupu
ze sprchové části přívěsu.

V zadní části přívěsu je vytvořen samostatný prostor pro dekontaminaci obsluhy
v ochranných protichemických oděvech. [44]

Operační možnosti stanoviště
Stanoviště lze použít k dekontaminačnímu procesu od chemických, biologických

a radioaktivních látek a jako hygienickou očistu. V podmínkách Územního odboru Brno je
stanoviště uloženo v Tišnově v objektu Základny logistiky Olomouc, kde je zakonzervováno a
připraveno k nasazení. V případě potřeby vyjíždí potřebné vozidlo jednotky požární stanice
Lidická do Tišnova a stanoviště přiváží do místa události, což je v rámci územního odboru
maximálně do  2 hodin včetně uvedení stanoviště do provozu. V současné době je stanoviště
spíše nasazováno v rámci plánovaných odřadů, než jako vybavení prvního sledu.

Ke stanovišti je potřeba vyčlenit družstvo 1+5, které je schopno stanoviště zprovoznit
do 20 minut  (vlastní stavba stanoviště a zprovoznění technologie) a zároveň zajišťuje jeho
obsluhu.  Součásti obsluhy stanoviště je ovládání technologie stanoviště, evidence a poučení
dekontaminovaných osob, kontrolní měření úrovně kontaminace při vstupu a z výstupu
ze stanoviště a zajištění samotného provozu stanoviště (jímání kontaminované vody, zajištění
kontaminovaných svršků a cenností dekontaminovaných osob, vystrojení dekontaminovaných
osob). Kapacita dekontaminovaných osob ve stanovišti činí cca 50 osob za hodinu, což je
dáno možnostmi stanoviště (počtem sprchových hlavic, a doby působení potřebného
dekontaminačního činidla). Dekontaminační činidlo je samozřejmě voleno na základě
rozhodnutí velitele zásahu s ohledem na kontaminant.
 K vystrojení dekontaminovaných osob v případě potřeby by byly použity zásoby skladu
humanitární pomoci, které jsou v rámci územního odboru rozmístěny na všech stanicích a to
v celkové kapacitě pro cca 270 osob. Humanitární souprava pro jednu osobu obsahuje:
přikrývku, pracovní oděv – tepláky, tílko, trenýrky, košile, ponožky a tenisky. Na každé
stanici je umístěno 20 ks takových souprav vyjma stanice Lidická, kde je umístěno
50 souprav. [45]

obrázek 9:Rozložené stanoviště dekontaminace osob [48]
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Chemický kontejner Schmitz
Kontejner pro havárie nebezpečných látek vybavený věcnými prostředky pro likvidaci

mimořádné události spojené s únikem nebezpečných látek trvale v pohotovosti jednotky
požární stanice Lidická. Mezi základní věcné prostředky ve výbavě kontejneru jsou
protichemické oděvy, dekontaminační sprcha EDK 04, dýchací přístroje, těsnící prostředky,
nářadí v nejiskřivém provedení, základní dekontaminační činidla a neutralizační prostředky,
čerpadla na nebezpečné látky a záchytné nádoby, dvoukomorová norná stěna.

obrázek 10: Chemický kontejner Schmitz dislokovaný u jednotky PS Lidická

Nafukovací dekontaminační sprcha EDK 04
Dekontaminační nafukovací sprcha je součástí kontejneru Schnitz a jedná se o mobilní

zařízení pro dekontaminaci, desinfekci nebo hygienickou očistu jednotlivých osob a materiálu
v externích i interních podmínkách, kterou lze velmi snadno přenést a rychle uvést
do provozu. Přepravu, stavbu a demontáž zajistí jedna osoba, přičemž čas nafouknutí
tlakovým vzduchem je cca 30 sekund.

Rozvod vody je instalován tak, aby hned po postavení mohlo dojít k dekontaminaci
postižených osob. Sprchová kabina je vybavena rozvodem tlakové vody se soustavou 5 trysek
a přídavnou ruční sprchou s pružnou hadicí o délce 1,5 m, která umožňuje omytí i na obtížně
přístupných místech. Trysky zabraňují samovolnému úniku dekontaminačních či jiných směsí
a umožňují stříkat roztok vysokou rychlostí, čímž se maximalizuje čistící efekt při minimální
spotřebě vody.

Sprcha je určena primárně pro dekontaminaci zasahujících hasičů, lze ji však při nouzovém
postupu použít k dekontaminaci jednotlivých osob, ty musí být buď řádně poučeny nebo
dekontaminovány obsluhou. Dekontaminace jedné osoby trvá řádově jednotky minut
v závislosti na použití dekontaminačního činidla. [46]
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obrázek 11: Nafukovací dekontaminační sprcha EDK 04 a vysvlékací stanoviště, součástí kontejneru Schmitz

Protiplynový automobil
Protiplynový automobil je určen k zajištění portfolia služeb v kompetenci chemické služby

jak z hlediska záchrany osob, detekci nebezpečných látek, ale i samotné podpory velitele
zásahu. Kromě dýchacích přístrojů, vyváděcích – evakuačních přístrojů, protichemických
oděvů a dekontaminační sprchy je vozidlo vybaveno detekční a měřící technikou (Severin,
Dräger CMS, MicroPac, CHP 71, OLDHAM, MX21, GASALERT Micro5, DC3-E, U RAD
115, GI-3H). Vozidlo je dokonce vybaveno i Ramanovým spektrometrem a notebookem
s registrem nebezpečných látek MEDIS ALARM.

Lehký dekontaminační sprchový stan MK1
Součástí výbavy protiplynového automobilu je i lehký dekontaminační sprchový stan.

Jedná se o kompaktní více účelovou sprchu k  rychlému použiti při chemických havárií,
bakteriologických, radiačních a nukleárních incidentech.

Nosníky stanu tvoři čtyři nohy, které jsou nahuštěny nízkým tlakem vzduchu a opatřeny
tlakovými ventily a přídavným vstupem dovolujícím nafouknutí stanu pomoci tlakové lahve.
Dalšími částmi jsou dva dveřní vstupy na zip, dvě inspekční okna, střešní ventilace a jeden
pár gumových rukavic, které jsou používány při asistované dekontaminaci. Operační
možnosti a kapacita je obdobná jako u EDK 04. [47]
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obrázek 12: Lehký dekontaminační sprchový stan MK1ve výbavě protiplynového automobilu

7.3.2 Požární stanice Přehrada
Jednotka požární stanice Přehrada, typu P2,  je předurčena pro záchranné práce

při silničních dopravních nehodách na všech komunikacích určená MV-generálním
ředitelstvím HZS ČR, je základní jednotkou pro zásah na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 22 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 2 technici speciálních služeb,
3 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu je
6 hasičů, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace, nejsou na stanici obsazeny 3 služební
místa.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v technickém provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 90 PO (viz. kapitola 6.3.1).[39]

7.3.3 Požární stanice BVV
Jednotka požární stanice BVV, typu P3, je předurčena pro záchranné práce při silničních

dopravních nehodách na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních
komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená MV-generálním
ředitelstvím HZS ČR, je základní jednotkou pro zásah na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 35 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel čety, 2 velitelé družstev, 2 technici speciálních
služeb, 4 strojníci a 2 hasiči (v jedné ze směn jsou hasiči 3). [38] Minimální početní stav
příslušníků ve směně určených k výjezdu je 8 hasičů, stanice zajišťuje dva organizované
výjezd družstev k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného
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početního stavu, dle prováděcí vyhlášky k zákonu o požární ochraně a platné systematizace,
není na stanici obsazeno 5 služebních míst.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v technickém provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 90 PO (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.4 Požární stanice Starý Lískovec
Jednotka požární stanice Starý Lískovec, typu P2,  je předurčena pro záchranné práce

při silničních dopravních nehodách na všech komunikacích, je základní jednotkou pro zásah
na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 19 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 2 technici speciálních služeb,
4 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu je
6 hasičů, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace, není na stanici obsazeno 6 služebních
míst.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 05 MAKYTA (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.5 Požární stanice Slatina
Jednotka požární stanice Slatina, typu P3, je předurčena pro záchranné práce při silničních

dopravních nehodách na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních
komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená MV-generálním
ředitelstvím HZS ČR, je základní jednotkou pro zásah na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 28 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel čety, 2 velitelé družstev, 2 technici speciálních
služeb, 2 strojníci (v jedné ze směn jsou 3 strojníci) a 2 hasič (v jedné ze směn je hasič 1).
[38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu je 8 hasičů, stanice
zajišťuje dva organizované výjezd družstev k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí. [28]
Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky k zákonu o požární ochraně,
platné systematizace, není na stanici obsazeno 12 služebních míst.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 90 PO (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.6 Požární stanice Tišnov
Jednotka požární stanice Tišnov, typu P2,  je předurčena pro záchranné práce při silničních

dopravních nehodách na všech komunikacích, je základní jednotkou pro zásah
na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 22 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 2 technici speciálních služeb,
3 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu je
6 hasičů, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
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plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace je stanice plně obsazena.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 90 PO (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.7 Požární stanice Ivančice
Jednotka požární stanice Ivančice, typu P1,  je předurčena pro záchranné práce

při silničních dopravních nehodách na všech komunikacích, je základní jednotkou pro zásah
na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 16 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 1 technik speciálních služeb,
2 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu
jsou 4 hasiči, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace je stanice plně obsazena.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 90 PO (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.8 Požární stanice Rosice
Jednotka požární stanice Rosice, typu P2, je předurčena pro záchranné práce při silničních

dopravních nehodách na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, je
základní jednotkou pro zásah na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 22 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 2 technici speciálních služeb,
3 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu je
6 hasičů, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace nejsou na stanici obsazeny 3 služební
místa.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení

a jedenácti ochrannými oděvy OPCH 90 PO (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.9 Požární stanice Židlochovice
Jednotka požární stanice Židlochovice, typu P1,  je předurčena pro záchranné práce

při silničních dopravních nehodách na všech komunikacích, je základní jednotkou pro zásah
na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 16 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 1 technik speciálních služeb,
2 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu
jsou 4 hasiči, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace, je stanice plně obsazena.
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Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v technickém provedení, pěti

ochranných oděvů OPCH 90 a jedním ochranným oděvem OPCH 05 MAKYTA (viz. kapitola
6.3.1). [39]

Dekontaminační mobilní souprava BCN – DMS 0603
 Součástí cisterny je i část dekontaminační mobilní soupravy BCN – DMS 0603 [48], ta

je určena pro provádění dekontaminace od CBRN látek. Její největší předností je její
skladnost, jednoduchost a ovládání. Je tvořena sprchovacím půlkruhem s tryskami, schopným
nanášet dekontaminační činidlo i oplachovat čistou vodou, nádobami na přípravu
dekontaminačních roztoků, nafukovacím bazénem, čerpadlem na dekontaminační činidlo
s příslušenstvím propojovacími hadicemi, vzduchovou tlakovou hadicí s ventilem a ostatním
příslušenstvím. Oproti uvedenému seznamu částí celé dekontaminační sady je jednotka
vybavena pouze sprchovacím půlkruhem s tryskami a nafukovacím bazénem, k obsluze
zařízení je potřeba jeden hasič.

obrázek 13: Dekontaminační mobilní souprava BCN – DMS 0603 ve výbavě jednotek PS Židlochovice

7.3.10 Požární stanice Pozořice
Jednotka požární stanice Pozořice, typu P1, je předurčena pro záchranné práce při

silničních dopravních nehodách na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím
HZS ČR, je základní jednotkou pro zásah na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 16 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 1 technik speciálních služeb,
2 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu
jsou 4 hasiči, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace, je stanice plně obsazena.
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Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v technickém provedení

a sedmi ochrannými oděvy OPCH 90 (viz. kapitola 6.3.1). [39]

7.3.11 Požární stanice Pohořelice
Jednotka požární stanice Pohořelice, typu P1, je předurčena pro záchranné práce při

silničních dopravních nehodách na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím
HZS ČR, je základní jednotkou pro zásah na nebezpečnou látku. [29]

Základní početní stav příslušníků, včetně velitele stanice a počtu příslušníků všech tří
směn, činí 16 hasičů. Ve směně slouží 1 velitel družstva, 1 technik speciálních služeb,
2 strojníci a 1 hasič. [38] Minimální početní stav příslušníků ve směně určených k výjezdu
jsou 4 hasiči, stanice zajišťuje jeden organizovaný výjezd družstva k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí. [28] Z hlediska plánovaného početního stavu, dle prováděcí vyhlášky
k zákonu o požární ochraně a platné systematizace, je stanice plně obsazena.

Vybavení jednotky k dekontaminaci osob
Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou v technickém provedení

a čtyřmi ochrannými oděvy OPCH 05 MAKYTA a dvěma ochrannými oděvy OPCH 90
(viz. kapitola 6.3.1). [39]
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8 OPERAČNÍCH MOŽNOSTI JEDNOTEK PO PRO
DEKONTAMINACI OSOB V RÁMCI ÚO BRNO

8.1 Události spojené s havárií nebezpečných látek v rámci ÚO Brno
Mimořádné události spojené s únikem nebezpečných látek nejsou zase tak časté, i když

statistika ÚO Brno (viz. tabulka 7) může působit opačným dojmem. V rámci územního
odboru činí podíl těchto událostí  na cca 6 % všech událostí což už je poměrně velký počet
zásahu, nicméně v rámci statistiky jednotek PO jsou do úniků nebezpečných látek evidovány
i z našeho pohledu drobné úniky látek ropného původu z motorových vozidel na pozemní
komunikaci, či jiné plochy, a tím dochází ke zkreslení této statistiky. Skutečných zásahů
s únikem nebezpečné látky, u kterých se uplatňuje taktika zásahu na nebezpečné látky,
dle metodiky jednotek PO, je ročně pouze několik. [35]

Tabulka 7: Porovnání počtu událostí v letech 2005-2009 v Územním odboru Brno [35]
Druh události 2005 2006 2007 2008 2009

Požáry 1004 857 1111 975 997
Dopravní nehody 589 557 732 826 746
Živelné pohromy 86 289 145 261 97
Únik nebezpečných látek 231 183 295 291 269
Technické havárie celkem 1568 2105 2189 1681 2258
Radiační nehody a havárie 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 1 3 0 0 0
Plané poplachy 277 269 319 363 441
Celkem 3 756 4 263 4791 4397 4808

Tento druh zásahu (zásah na havárii nebezpečné látky) je u jednotek PO jeden
z nejnáročnějších zásahů vůbec a to s ohledem na potřebnou odbornou způsobilost, fyzickou
a psychickou zátěž, nehledě na potřebné materiálně-technické vybavení jednotek a jejich
počet.

Vzhledem k náročnosti zásahů a jejich malému počtu je neustále nutné udržovat odbornou
způsobilost předurčených jednotek PO pro tento druh zásahu, což se provádí v rámci
pravidelné měsíční odborné přípravy a součinnostních cvičení příslušníků jednotlivých
požárních stanic.

8.2 Taktické cvičení jednotek PO se zásahem na nebezpečnou látku
Dne 8. srpna 2003 se uskutečnilo taktické cvičení IZS v areálu společnosti PLIVA-

Lachema a.s. v Brně-Řečkovicích, které bylo zaměřeno na likvidaci úniku nebezpečné látky.
Námětem cvičení byl únik zkapalněného amoniaku z automobilové cisterny při jeho stáčení
na přečerpávacím stanovišti v areálu společnosti. V důsledku úniku, celkem 1830 kg NM3,
došlo k zasažení 19 osob, které byly na volném prostranství i ve výrobních objektech
společnosti zasaženi čpavkovým mrakem. Zbylý unikající zkapalněný čpavek vtékal
do kanalizace v blízkosti místa události a čpavkový mrak se šířil ve směru větru.

Do cvičení IZS byli zapojeni mimo jednotky HZS i jednotky HZS podniku PLIVA-
Lachema a HZS Českých drah, vedení podniku PLIVA-Lachema, Územní středisko ZZS
Brno, PČR, Městská policie a AČR – 74.ZVZ Bučovice.
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Úkolem jednotek PO v místě zásahu bylo provedení záchrany a dekontaminace osob,
zabezpečit varování a evakuaci osob v ohroženém prostoru, monitorování postupu šíření
toxického mraku a provedení činnosti související se zabráněním úniku amoniaku
z automobilové cisterny a jeho dalšího šíření do okolí (utěsnění automobilové cisterny,
utěsnění kanalizačních vpustí, zkrápění čpavkového mraku a zabránění inicializace
odpařujícího se amoniaku). Úkolem 74. ZVZ Bučovice bylo provedení dekontaminace
techniky v místě události, zejména pak zasažené automobilové cisterny.

Následující tabulka uvádí přehled sil a prostředků jednotek PO a AČR, které byly nutné
ke zdolání mimořádné události, tabulka uvádí pouze síly a prostředky, které byly nasazeny
na přímou likvidaci jejich následků. Označení techniky v tabulce je provedeno, dle tehdejší
platné normy pro označování mobilní požární techniky (tabulka 8). [49]

Tabulka 8: Přehled jednotek PO nutných ke zdolání MU ve společnosti PLIVA-Lachema
8. srpna 2003. [49]

Jednotka PO Mobilní požární technika Obsazení
techniky

HZSP PLIVA-Lachema a.s. CAS K 16 – L 101 1+3
CAS K 24 – L101 (1.vůz) 1+5
CAS K 24 – L101 (2.vůz) 1+5

PPLA 4 – L101 1+1
TA2/CH – A30 1+1

HZS JMK ÚO Brno – PS Lidická

ŠVZ - Iveco 1+5
HZS JMK ÚO Brno – PS BVV CAS K 24 – L101 1+5
HZS JMK ÚO Brno – PS Přehrada CAS K 24 – L101 1+5
HZS ČD a.s. CAS K 24 – T815 1+4
CHLŠS Tišnov ARO 4x4 1+2
JSDH Brno-Husovice CAS K 24 – L101 1+5

Landrover
CAS K16
ACHR 90

AČR 74. ZVZ Bučovice

ARS

1+11

Doba zásahu (cvičení) byla cca 3 hodiny a bylo nasazeno na 43 hasičů, kteří se podíleli
přímo v zásahu v nebezpečné zóně i na plnění úkolů v týlovém prostoru. V počtu nejsou
uvedení příslušníci HZS zařazeni ve štábu velitele zásahu a příslušníci chemické laboratoře
školícího střediska Tišnov. V rámci zásahu bylo nasazeno 14 příslušníků a členů jednotek PO
v protichemických oděvech a bylo použito na 23 ks dýchacích přístrojů. [49]

Taktické cvičení bylo záměrně zvoleno ve výše uvedeném rozsahu a odpovídalo možnosti
reálného vzniku mimořádné události tohoto typu a rozsahu. Díky umístění vzniku mimořádné
události v areálu společnosti PLIVA-Lachema dokonce došlo i k rapidnímu snížení počtu
osob potenciálně ohrožených vznikem mimořádné události. Událost tohoto rozsahu, např.
v důsledku nehody této automobilové cisterny v aglomeraci, by měla za následek
bezprostřední ohrožení životů a zdraví desítek možná i stovek osob a tím i několikanásobné
množství potřebných jednotek PO pro likvidaci následků této mimořádné události.
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Operativní nasazení AČR v dnešní době není již možné, neboť její útvary předurčené
pro likvidaci mimořádných událostí byly zrušeny.

8.3 Vyhodnocení operačních možností jednotek PO v rámci ÚO Brno
Jak jsem již uvedl v mé práci pro zásah spojený s likvidací havárie nebezpečné látky se

nepředpokládá nasazení jednotlivých JSDH obcí a pokud ano, tak pouze v týlovém prostoru
pro pomocné práce. K zásahu jsou určeny primárně jednotky požárních stanic HZS kraje
a k místu události se vysílá opěrná jednotka pro zásah na nebezpečnou látku požární stanice
Lidická. Pro tento druh zásahu má jednotka požární stanice Lidická vypracovanou metodiku,
která určuje síly a prostředky vysílané krajským operačním střediskem HZS k místu události.
V prvním sledu je tak potřebná přítomnost minimálně 22 hasičů pro zajištění základních
úkolů spojených se zásahem na nebezpečnou látku. [50] Tento počet hasičů je schopen
operovat, pokud si rozsah události nevyžádá větší množství sil a prostředků, cca 1 hodinu
s ohledem na potřebné množství, ochrannou dobu protichemických oděvů a zásobu dýchacích
přístrojů.

Ze stanice Lidická v rámci opěrného bodu tak minimálně vyjíždí 14 hasičů se speciální
technikou, kteří musí být doplněny dalšími dvěma družstvy z jiné, popřípadě i vlastní, stanice.

Tabulka 9: Porovnání základních a minimálních stavů příslušníků ve směně stanic HZS
JMK ÚO Brno a počet příslušníků potřebných pro zásah na NL

stanice
HZS JMK

ÚO Brno

Základní početní
stav příslušníků
ve směně [38]

Minimální
početní stav
příslušníků

ve směně [28]

Počet příslušníků
potřebných pro

zásah na NL[50]

Lidická 37 27
Přehrada 7 6
BVV 11 8
Starý Lískovec 8 6
Slatina 9 8
Tišnov 7 6
Ivančice 5 4
Rosice 5 4
Židlochovice 5 4
Pozořice 5 4
Pohořelice 5 4

Minimální celkový
počet činí

22 hasičů u zásahu

Z předchozí kapitoly a ze zde předložených početních stavů příslušníků ve směně je patrný
rozdíl potřebných sil a prostředků pro zdolání mimořádné události spojené s únikem
nebezpečné látky. Nelze nikdy dopředu taxativně stanovit potřebné množství hasičů k zásahu
s ohledem na rozsah a druh mimořádné události, ta je každá jiná. Stanovení počtu minimálně
22 hasičů v rámci taktického postupu ÚO Brno [50] je minimální a v rámci operačního řízení
by si vyžadovala povolání dalších jednotek PO, či speciálních služeb. Nicméně lze říci,
že jednotky HZS JMK ÚO Brno jsou schopny účinně zasáhnout u zásahu spojeným s únikem
nebezpečné látky a systém je nastaven dobře. Je však nutné prohlubovat v rámci odborné
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přípravy spolupráci mezi požární stanicí Lidická (opěrného bodu) a ostatních stanic územního
odboru, tak aby byl schopny společně a bez problémů zasáhnout.

Dále je nutné si uvědomit, že v případě zásahu u události tohoto druhu dochází k odkrytí
jednotlivých hasebních obvodů stanic a je potřeba v rámci operačního řízení opět zajistit
ochranu daného území, například povoláním JSDH, dle poplachového plánu kraje.
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9 ZÁVĚR PRÁCE
Z mé práce je patrné, že historicky je otázka dekontaminace osob u jednotek PO poměrně

novou problematikou, neboť donedávna byla doménou armády. Jednotky PO řeší
dekontaminaci osob v rámci své taktiky zásahu na nebezpečnou látku a v současné době se
zpracovává metodika hromadné dekontaminace osob a do budoucna i metodika
dekontaminace osob neschopných samostatného pohybu, nebo s omezenou schopností
pohybu.

Dekontaminace je natolik složitý proces, že nelze taxativně stanovit potřebné množství sil
a prostředků k jejímu provedení. Dokonce ani jeden z právních předpisů, či předpisů
v kompetenci HZS, potažmo IZS, nestanovuje žádné časové normy pro její provedení. Je
potřeba, aby dekontaminace s ohledem na postižené obyvatelstvo byla co nejrychlejší a
provedena v co největším rozsahu přímo v místě mimořádné události.

Na modelu ÚO Brno jsem předložil závěr, že systém dekontaminace osob je funkční a je
dobře postaven na jednotkách PO, ty jsou v současné době i pro tuto činnost vybaveny. Je
nutné však podotknout, že jednotky jsou schopny standardním způsobem provést
dekontaminaci pouze několika desítek osob za hodinu, což je dosti limitující.
K dekontaminaci takového počtu osob jednotky využívají svého vybavení určeného pro
zásahy spojené s havárií NL i včetně nasazení stanoviště dekontaminace osob. U tohoto
stanoviště je však potřebná větší časová rezerva pro dopravení na místo události a jeho
zprovoznění. V případě zasažení většího počtu osob, například použití špinavé bomby, by se
přivolané jednotky musely uchýlit k nouzovým postupům dekontaminace a například vystavět
provizorní sprchová stanoviště. Každá jednotka vybavená cisternovou automobilovou
stříkačkou (zásoba vody a pěnidla – detergentu) je proto potenciálním dekontaminačním
stanovištěm a zvyšuje svoje operační možnosti. V nouzovém postupu je i oplach vodním
proudem určitý způsob dekontaminace. Každopádně nároky kladené na velitele zásahu
v místě zásahu spojeného s dekontaminací osob budou velice enormní a v případě
dekontaminace velkého počtu osob se bude muset pravděpodobně odchýlit i od platných
standardů.

V rámci provádění odborné přípravy a školení u HZS JMK ÚO Brno doporučuji provádět i
nadále součinnostní cvičení mezi stanicí Lidická o ostatními stanicemi územního odboru se
zaměřením na taktiku zásahu na havárii NL. Cvičení zaměřit na sladění taktických postupů,
jednotlivých činností a znalosti věcných prostředků ve výbavě jednotky stanice Lidická.
U ostatních stanic doporučuji provádět pravidelná samostatná cvičení zaměřená na použití
ochranných oděvů (oblékání, vysvlékání), tak aby se použití tohoto prostředku stalo rutinní
záležitostí a byly eliminovány problémy s jejich nasazením (zamlžování zorníků, padání
ochranného štítu přilby, problémy s radiovým spojením, umístění pomocné šle oděvu,
zavazování kotníkových popruhů pod obuví). Termíny k provedení takových školení
doporučuji na 1 x za 4 měsíce u součinnostního cvičení a 1 x za měsíc u jednotlivých stanic.

Samotnou problematikou dekontaminace většího počtu osob je nutné řešit u velkých
obchodních a nákupních center, kde se současně nachází několik tisíců lidí, a jsou
potenciálním terčem teroristického útoku. Příkladem takového centra je multiplex Olympia
v Modřicích u Brna, zde je třeba možné k dekontaminaci použit prostor soukromého subjektu
– mycí linky IMO v jeho jižní části. Bude nutné, také zajistit dostatečné oblečení pro
dekontaminované osoby a to např. prostřednictvím skladů nemocnic, věznice, či uchýlení se
velitele zásahu k požádání o věcnou pomoc vůči obchodním subjektům v nákupním centru.



56

V závěru práce předkládám pomůcku veliteli zásahu k míchání dekontaminačních roztoků
ve formě excelového souboru a doplňuji kontrolní list k typové činnosti STČ-05/IZS „Nález
předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“. [51]
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11 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

AČR Armáda České republiky
CHL HZS ČR chemická laboratoř Hasičského záchranného sboru České republiky
IZS integrovaný záchranný systém
jednotky PO   jednotky požární ochrany
JMK Jihomoravský kraj
JSDH    jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHP    jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
HZS     hasičský záchranný sbor
HZSP    hasičský záchranný sbor podniku
MV     Ministerstvo vnitra
NL     nebezpečná látka
PČR     Policie České republiky
pluk CO   pluk civilní obrany
PO     požární ochrana
SDO stanoviště dekontaminace osob
ŠS      školící středisko
ÚO Brno   Územní odbor Brno
VZP     vojenský záchranný prapor
ZVZ Bučovice Záchranná výcviková základna Bučovice
ZZS      Záchranná zdravotnická služba
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12 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1 Zpracovaný manuál pro urychlení výpočtu ředění dekontaminačních
roztoků ve formě excelového souboru

Příloha č.2 Doplněný kontrolní list k typové činnosti STČ-05/IZS „Nález předmětu
s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“



63

Příloha č. 1
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Příloha č. 2
Katalogový soubor typové

činnosti

STČ – 05/IZS

Ministerstvo vnitra-
GŘ HZS ČR

List velitele
zásahu složek

IZS

Strana 1/7

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Nález předmětu s podezřením
na přítomnost B-agens nebo

toxinů

Gestor typové činnosti
MV – generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru
ČR

Postup velitele zásahu (check-list)
1. Vyhodnotí rozsah mimořádné události (nálezu podezřelého předmětu) a jí vyvolaných ohrožení
(např. první odhad počtu potencionálně kontaminovaných osob) za využití výsledků souběžně
organizovaného průzkumu (viz obecný nástin činnosti složek IZS – příloha č. 1 společného listu).

zahájeno splněno

2. Provede opatření k omezení rozsahu mimořádné události s ohledem na ventilační a klimatizační
systémy. (události v uzavřených prostorech – budovách, metru.. a v blízkosti ventilačních šachet a
strojoven vzduchotechniky)

zahájeno splněno

3. Stanoví celkovou organizaci místa zásahu (viz členění místa zásahu – příloha č.1 v typové činnosti).

zahájeno splněno

4. Stanoví velikost nebezpečné zóny. Stanoví místa vstupů a výstupů zasahujících osob do nebezpečné
zóny.

zahájeno splněno

5. Informuje postižené osoby (které přišly do styku s podezřelým předmětem, nebo byly zasaženy B-
agens) o režimových opatřeních a způsobu zásahu.

zahájeno splněno
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Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 05/IZS

Ministerstvo vnitra-
GŘ HZS ČR

List velitele
zásahu složek

IZS

Strana 2/7

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Nález předmětu s podezřením
na přítomnost B-agens nebo

toxinů

Gestor typové činnosti
MV – generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru
ČR

6. Prostřednictvím PČR vyloučí přítomnost nástražného výbušného systému, munice.

zahájeno splněno

7. Zajistí možnost provedení dokumentace místa zásahu a zajištění stop pro potřeby šetření PČR.

zahájeno splněno

8. Stanoví hranici vnější zóny včetně bezpečnostních uzávěr a režimu na uzávěrách,
nástupní a týlový prostor složek IZS.

zahájeno splněno

9. Zakáže nebo omezí vstup nezúčastněným osobám do místa zásahu a nařídí, aby místo
zásahu opustily osoby, jejichž přítomnost není potřebná.

zahájeno splněno

10. Uloží PČR provést úplnou uzávěru hranic vnější zóny a regulovat dopravu mimo místo
zásahu s vytvořením dopravního koridoru pro příjezd zásahové techniky.

zahájeno splněno
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Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 05/IZS

Ministerstvo vnitra-
GŘ HZS ČR

List velitele
zásahu složek

IZS

Strana 3/7

Typová činnost složek IZS
při společném zásahu

Nález předmětu s podezřením
na přítomnost B-agens nebo

toxinů

Gestor typové činnosti
MV – generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru
ČR

11. Na velitelské stanoviště povolá potřebné funkcionáře HZS ČR, vedoucí a velitele spolupracujících
složek  IZS  (OOVZ,  PČR,  ZZS)  a  informuje  je  o  základní  taktice  a  možných  nebezpečích  v  místě
zásahu. Upozorní je na bezpodmínečnou nutnost dodržovat příkazy velitele zásahu k používání
ochranných prostředků. Uloží jim, aby ve své působnosti informovali podřízené o nebezpečích
(existence důvodného předpokladu výskytu B-agens nebo toxinů) a přijatých opatřeních.

zahájeno splněno

12. Určí sektory, úseky a jejich velitele a přidělí do nich odpovídající síly a prostředky složek
IZS.

zahájeno splněno

13. Uvede do činnosti dekontaminační stanoviště (viz dezinfekce od B-agens nebo toxinů – příloha
č. 2 v typové činnosti).

zahájeno splněno

14. Stanoví způsob vyvádění osob z nebezpečné zóny a na základě stanovení OOVZ provede jejich
dezinfekci.

zahájeno splněno

15. Umožní zajištění pobytu OOVZ (pokud je způsobilý - má odbornou a zdravotní způsobilost, je
proškolen a schopen pracovat v daných ochranných prostředcích) v nebezpečné zóně při odběru
vzorků.

zahájeno splněno



67

Katalogový soubor typové
činnosti

STČ – 05/IZS

Ministerstvo vnitra-
GŘ HZS ČR

List velitele
zásahu složek

IZS

Strana 4/7

Typová činnost složek IZS
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Nález předmětu s podezřením
na přítomnost B-agens nebo

toxinů

Gestor typové činnosti
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ČR

16. Zajištěním samotného podezřelého předmětu v místě nálezu pověří zpravidla jednotku PO.

zahájeno splněno

17. Pokud OOVZ nestanoví jinak, zajistí uložení podezřelého předmětu, příp. vzorků nebo odpadu
(např. oděv potencionálně kontaminovaných osob) do dvou samostatně uzavíratelných obalů, následně
uloží provést dezinfekci vnějšího (druhého) obalu, poté zabezpečí umístění podezřelého předmětu,
příp. odpadu, do třetího transportního obalu a zajistí dezinfekci místa výskytu podezřelého předmětu i
místa jeho případného rozptylu.

zahájeno splněno

18. Uloží zpravidla jednotce PO provést prvotní evidenční označení potencionálně kontaminovaných
osob (např. číslicí uvedenou na zápěstním kroužku či jiným předem smluveným označením) před
výstupem z nebezpečné zóny.

zahájeno splněno

19. Na výstupu z nebezpečné zóny (z dekontaminačního pracoviště) provádí zdravotnický pracovník,
případně lékař, prohlídku (dezinfikovaných) osob a rozhodne o jejich další zdravotní péči, případně je
poučí o další činnosti. Dezinfikovaná osoba obdrží od OOVZ rozhodnutí o určených
protiepidemických opatřeních a další odborné pokyny OOVZ.

zahájeno splněno

20. Zajišťuje náhradní oděv pro dezinfikované osoby.

zahájeno splněno
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Hasičského záchranného sboru
ČR

21. Ve spolupráci s PČR provede evidenci a dokumentaci odebraných a zajištěných cenností. (jak
potřísněných B-agens, tak i osobních cenností a dokladů kontaminovaných osob)

zahájeno splněno

22. Uloží PČR provést evidenci potencionálně kontaminovaných osob a předat informační leták pro
potencionálně kontaminované osoby (ten je zpravidla dodán HZS kraje, viz návrh obsahu
informačního letáku – příloha č. 2 společného listu).

zahájeno splněno

23. Po dohodě se ZZS koordinuje a řídí zajištění zdravotní péče osobám zasaženým mimořádnou
událostí. Rozhodne o zřízení a umístění prostoru pro poskytnutí zdravotní péče a umístění vozidel
ZZS.

zahájeno splněno

24. Zabezpečí prostřednictvím PČR a ZZS evidenci transportů potencionálně kontaminovaných osob
do zdravotnických zařízení a jejich identifikaci.

zahájeno splněno

25. Monitoruje odjezdy přítomné záchranářské techniky a s ní věcných prostředků (nebezpečnou zónu
nesmí opustit žádný věcný prostředek, u kterého nebyla provedena dezinfekce).

zahájeno splněno
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Hasičského záchranného sboru
ČR

26. Uloží zahájit dezinfekci zasahujících věcných prostředků, s kterými byla ukončena činnost v
nebezpečné zóně, poté co jsou uvedeny do pohotovosti stanoviště dekontaminace věcných prostředků
a techniky.

zahájeno splněno

27. Po ukončení činnosti v nebezpečné zóně, případně na dekontaminačním stanovišti věcných
prostředků a techniky, zahájí provádění dezinfekce dekontaminačního pracoviště.

zahájeno splněno

28. Zváží možnost provedení dezinfekce místa zásahu, popř. deratizace, soukromými subjekty –
ostatními složkami IZS. Včetně odvozu kontaminovaného odpadu.

zahájeno splněno

29. Pověří příslušníka HZS ČR nebo OOVZ, který odebral vzorky, aby zpracoval průvodní dokument
k podezřelému předmětu, příp. odebraným vzorkům (viz označování nálezů podezřelých předmětů –
příloha č. 3 typové činnosti).

zahájeno splněno

30. Zajistí transport a předání podezřelého předmětu, případně odebraných vzorků do SÚJCHBO
Příbram-Kamenná (zpravidla jednotkou PO).

zahájeno splněno
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31. Ve spolupráci s OPIS IZS a orgány činnými v trestním řízení stanoví místo pro informování o
osobách zasažených mimořádnou událostí a určí osoby pro styk se sdělovacími prostředky.

zahájeno splněno

32. Spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení ve věci provedení úkonů v přípravném
řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně
předcházejí.

zahájeno splněno

33. Předá místo zásahu odpovědným orgánům k dalšímu řešení.

zahájeno splněno
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