
 

SÚJCHBO, v.v.i. Schválená metodika C-10 

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. 

 

 

 

 

Dekontaminace velkoplošných povrchů zamořených radioaktivními látkami pro 

potřeby kontrolní činnosti SÚJB 

 

 

Ing. Josef Holeček, Ing. Hana Sýbková, Mgr. Petr Otáhal, Ph.D. 

 

Realizační výstup projektu MV ČR VH20182021036 „Moderní metody detekce a 

identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a 

dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob.“ 

 

 

 

Oponent: Ing. Michal Koleška, Ph.D. 

Oponent: Ing. Jan Matzner 

 

Uplatněno: 

 

Schválil:  

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Petr Otáhal, Ph.D. 

vedoucí Odboru jaderné ochrany, 

SÚJCHBO, v.v.i. 

…………………………………………… 

Ing. Tomáš Dropa 

ředitel SÚJCHBO, v.v.i. 

  



Obsah 
1. Cíl metodiky ................................................................................................................. 4 

2. Vlastní popis metodiky ................................................................................................ 4 

2.1 Úvod ................................................................................................................................... 4 

2.2 Materiál a přístroje .......................................................................................................... 5 

2.3. Seznámení s kontaminovanými povrchy ....................................................................... 6 

2.4. Příprava testovacích modulů .......................................................................................... 6 

2.5. Volba způsobu dekontaminace ....................................................................................... 6 

2.5.1. Příprava dekontaminačního činidla ........................................................................ 7 

2.5.2. Stanovení nanášeného množství dekontaminačního roztoku ............................... 8 

2.6. Dekontaminace zamořených povrchů ........................................................................... 8 

2.6.1. Dekontaminace pomocí pěny ................................................................................... 8 

2.6.2. Dekontaminace pomocí dekontaminačního roztoku ............................................. 9 

2.7. Množství a likvidace odpadů ........................................................................................ 10 

2.8. Bezpečnostní opatření ................................................................................................... 11 

2.8.1. Příprava dekontaminačního činidla ...................................................................... 11 

2.8.2. Vlastní realizace dekontaminace ........................................................................... 12 

2.8.3. Práce s elektrickým zařízením ............................................................................... 12 

3. Skladování dekontaminačních činidel ..................................................................... 12 

4. Rozsah metodiky ........................................................................................................ 12 

5. Inovační postupy ........................................................................................................ 12 

6. Popis uplatnění metodiky .......................................................................................... 12 

7. Seznam související literatury .................................................................................... 12 

Příloha 1 ................................................................................................................................. 14 

Příloha 2: ............................................................................................................................... 15 

 

 

  



SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 
SÚJCHBO, v.v.i. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, 

veřejná výzkumná instituce 

 

RaL radioaktivní látka 
 

 



4 

 
 

1. Cíl metodiky 

Cílem schválené metodiky Dekontaminace velkoplošných povrchů zamořených 

radioaktivními látkami pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB je stanovit množství 

kontrolovaného a potenciálně nebezpečného nekontrolovaného radioaktivního odpadu 

vzniklého po dekontaminaci na různých druzích stavebních povrchů nacházejících se v městské 

infrastruktuře.  

2. Vlastní popis metodiky 

2.1 Úvod 

V rámci současné války proti terorismu je jednou z nejrizikovějších zbraní, kterou by mohli 

teroristé reálně použít, tzv. špinavá bomba. 

Užití špinavé bomby s obsahem radioaktivních látek nebo jaderného materiálu je s ohledem 

na vysokou zranitelnost nechráněných obyvatel a infrastruktury nejpravděpodobnější 

v centrech velkých měst. Po evakuaci všech zasažených/raněných osob bude nutno takto 

kontaminovanou městskou zástavbu „stabilizovat“ a minimalizovat tak další šíření 

kontaminace do okolí i do atmosféry a zamezit tak vývoji sekundární kontaminace v oblastech 

vzdálených od epicentra. 

Dekontaminace radioaktivních látek, nazývaná též dezaktivace, je soubor metod, postupů 

a prostředků ke snížení rizika ozáření osob z povrchové kontaminace, omezení šíření 

radioaktivních látek přenosem, zejména přímým kontaktem kontaminovaných 

a nekontaminovaných ploch, dále také k zabránění druhotné povrchové a vnitřní kontaminace. 

Kontaminace, jejímž projevem je zvýšená radioaktivita, není způsobena ozářením, ale ulpěním 

RaL na povrchu. 

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. Dekontaminační proces končí 

likvidací dekontaminačního stanoviště, odpadní vody po dekontaminaci a kontaminovaných 

věcných prostředků. 

Základními parametry popisujícími dekontaminační postup či funkčnost dekontaminačního 

prostředku jsou dekontaminační účinnost a dekontaminační faktor. 

Dekontaminace radioaktivních látek závisí na: 

- druhu radionuklidů 

- aktivitě radionuklidů 

- fyzikálních, fyzikálně-chemických a chemických vlastnostech kontaminantu 

- skupenství radioaktivní látky, ve kterém se v kontaminantu vyskytuje 

- vlastnostech kontaminovaného povrchu 

- množství kontaminantu 

- typu a chemickém složení použitého dekontaminačního činidla, jeho teplotě 

- druhu dekontaminačního postupu. 
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Dekontaminační činidla na dekontaminaci radioaktivních látek by měla vždy obsahovat 

detergenty a tenzidy, které mají mycí a čistící účinky, dále látky, které mohou na sebe vázat 

uvolněné radionuklidy, a v neposlední řadě i činidlo, zabraňující zpětnému vázání již 

uvolněných radionuklidů. Tenzidy snižují povrchové napětí vody na fázovém rozhraní a tím 

napomáhají lepšímu smáčení povrchu a zároveň usnadňují přechod radioaktivních látek do 

roztoku. Detergenty jsou látky rozpustné ve vodě, jejich základem je jeden či více tenzidů. Mají 

silné čistící a odmašťovací účinky. 

Při realizaci dekontaminačního procesu dochází k přeměně dekontaminačního činidla 

v kontaminovaný odpad. Odpady vzniklé realizací těchto postupů jsou podle zákona 263/2016 

§ 3 radioaktivním odpadem. U odpadních kapalin, vznikajících po dekontaminaci 

radioaktivních látek, se jedná ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů o nebezpečný odpad. Nakládání s takovým odpadem je mimo možnosti jednotek 

chemického vojska i HZS, protože jednotky podílející se na dekontaminaci nejsou oprávněny 

s takovým odpadem zacházet a ani ho likvidovat. Nejpravděpodobnější možností nakládání 

s kapalným odpadem po dekontaminaci je likvidace, na základě rozhodnutí SÚJB, transport 

odpadních vod do zařízení nebo firem, které jsou oprávněny k nakládání s radioaktivními 

odpady a které vlastní dostatečné kapacity k uskladnění nebo potřebné technologie k jejich 

čištění. 

Jak je uvedeno výše, v rámci dekontaminačního procesu dochází ke vzniku kontaminovaného 

odpadu tvořeného kontaminovaným dekontaminačním roztokem, který lze rozdělit do dvou 

kategorií – kontrolovaný a nekontrolovaný. Jedním z parametrů zvoleného dekontaminačního 

procesu je, že převážná část z vzniklého odpadu je v kategorii kontrolovaný, tedy je v nádobě 

na odpadní vodu v dekontaminačním přístroji či je přesunuta do odpadního kontejneru. Zbylá 

část kontaminovaného dekontaminačního roztoku, označená v tomto textu jako 

nekontrolovaný, a tudíž potenciálně nebezpečný a může být zdrojem druhotné kontaminace, 

zůstává v místě zásahu, a to jak na dekontaminovaném povrchu, tak i v jeho okolí. Množství 

kontaminantu spolu s množstvím dekontaminačního roztoku uvízlým v očištěném povrchu lze 

snížit opakováním dekontaminačního procesu.  

2.2 Materiál a přístroje 

Testovací dekontaminační moduly 

Zařízení schopné nanést dekontaminační činidlo na kontaminovanou plochu  

Kontaminant – je snadno detekovatelná nečistota (krátkodobý radionuklid, fotoluminiscenční 

prášek) 

Dekontaminační činidlo  

Potřebné chemikálie 

Osobní ochranné pomůcky 

Ponorné čerpadlo 

Kompresor 

Průmyslový vysavač 

Průmyslový vysavač pro čištění podlahových krytin 

Odpadní a přípravné nádoby 
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Podpůrné prostředky – prodlužovací kabel, rozvodná stanice, zdroj elektrického proudu. 

2.3. Seznámení s kontaminovanými povrchy 

Prvním krokem pro volbu vhodného dekontaminačního postupu je určení kvality 

kontaminovaného povrchu městské infrastruktury. Do kvality povrchu je započítána jeho 

orientace a členitost či specifická plocha. Orientací povrchu je míněna svislá či vodorovná poloha 

kontaminovaného povrchu. Tato poloha má vliv na volbu formy použitého dekontaminačního 

prostředku. Pod pojmem členitost povrchu je rozuměna přítomnost přídavných prvků, jako např. 

římsy, výklenky a zdobení povrchu. Specifickou plochou je míněna drsnost a pórovitost 

kontaminovaného povrchu. Drsnost je nerovnost povrchu. Pórovitostí povrchu je míněna hladká 

plocha s výskytem lokálních pastí, tvořených různě širokými a hlubokými prohlubněmi. 

2.4. Příprava testovacích modulů 

Jelikož je velmi obtížné určit velikost kontaminované plochy především drsného či porézního 

povrchu, je dekontaminační postup ověřen experimentálně na modelu. Model je tvořen sadou 

vyrobených testovacích modulů s různými druhy stavebních povrchů nacházejících se v městské 

infrastruktuře, viz obr. 1. Modul je tvořen dřevěnou kostrou, do kterého je vsazena OSB deska, 

o známé ploše (1,35 m x 2,50 m, tzn. 3,375 m2). Na desku jsou naneseny jednotlivé povrchy: 

minerální škrábaná omítka, hladká štuková omítka natřená akrylátovou barvou, dlažba a sklo. 

Pro posouzení vlivu členitosti plochy povrchu na účinnost dekontaminačního postupu byly 

na některých modulech pomocí šesti stejnoměrně rozmístěných čtverců vytvořeny dekorační 

prvky. U modulů s dekoračními prvky se plocha zvětšila o 0,204 m2, viz obr. 2. Testovací moduly 

umožňují kontaminaci a následnou dekontaminaci zvolených povrchů ve svislé či vodorovné 

poloze. Na základě získaných poznatků má orientace testované plochy vliv na vhodnost použití 

dekontaminačního postupu. 

Obr. 1: Sestavené moduly, imitace ulice Obr. 2: Moduly – hladká stěna a stěna s dekoračními 

prvky

2.5. Volba způsobu dekontaminace 

Dekontaminaci lze provádět různými způsoby. Mezi nejúčinnější, nejspolehlivější a nejšetrnější 

patří mechanická dekontaminace mokrým způsobem za použití vhodného detergentu. Detergent 
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je na povrch nanášen buď ve formě dekontaminační pěny, nebo ve formě dekontaminačního 

roztoku. Výhodami použití mokrého způsobu dekontaminačního postupu jsou již zmíněná 

spolehlivost a účinnost, menší nároky na techniku, velká variabilita použití směsí či roztoků 

a snadné jímání nebezpečných odpadních produktů. Nevýhody mokrého způsobu dekontaminace 

jsou nutnost následné ekologické likvidace nebezpečných odpadních produktů, nemožnost jeho 

použití v mrazivém počasí a to, že pokud dekontaminační činidlo proniká do kontaminovaného 

materiálu, snižuje se účinnost dekontaminace. 

Základem úspěšného provedení dekontaminace je volba vhodného dekontaminačního postupu. 

Při volbě vhodného postupu je nezbytné se seznámit jak s parametry použité formy 

dekontaminačního činidla, tak s dispozicemi kontaminované plochy. Při realizaci mokré 

mechanické dekontaminace lze použít dekontaminační činidlo buď ve formě pěny, nebo ve formě 

roztoku. Obecně je postup při použití jednotlivých forem stejný, viz kapitola 2.6.1. resp. 2.6.2. 

Dekontaminační činidlo je technikou naneseno na povrch, poté je odstraněno pomocí sacího 

zařízení s hlavicí opatřenou kartáčem. Rozdíl je pouze v době působení činidla na povrchu: činidlo 

nanesené na povrch ve formě roztoku může být odstraněno ihned, zatím co u činidla naneseného 

na povrch ve formě pěny je nutné před jeho odstraněním dodržet expoziční dobu několika minut, 

viz kapitola 2.6.1. Zde do účinnosti dekontaminačního postupu nutně vstupuje dispozice 

kontaminovaného povrchu především jeho orientace. U svislého povrchu dochází vlivem 

rozkladu pěny ke vzniku tenké vlhké vrstvy, která umožňuje sjíždění vrchních vrstev pěny, viz 

obr. 3. Účinnost dekontaminace tak klesá a zvětšuje se velikost kontaminované plochy, viz obr. 

4. Z tohoto důvodu je pro svislé povrchy vhodnější použití dekontaminace pomocí činidla 

ve formě roztoku. 

             
Obr. 3: Stékání rozpadající se dekontaminační pěny  Obr. 4: Rozšíření kontaminované oblasti po 

       dekontaminaci pěnou 

2.5.1. Příprava dekontaminačního činidla 

Pro úspěšné provedení dekontaminace je potřeba seznámit se s parametry dekontaminačního 

postupu, s technickými specifikacemi zvoleného dekontaminačního postupu a zvoleného 

dekontaminačního činidla, tyto specifikace jsou dány výrobcem (doporučené množství 

dekontaminačního činidla na m2 a jeho koncentrace). Z výše uvedeného vyplývá, že 

dekontaminační činidlo lze, při mokré mechanické dekontaminaci, nanášet ve dvou formách, a to 

ve formě pěny nebo ve formě roztoku. 
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Výhodou dekontaminace pomocí pěny je menší spotřeba dekontaminačního činidla. Zároveň jde 

o šetrnější způsob dekontaminace. Nevýhodou je omezená možnost dodržet čas nutný k reakci 

dekontaminačního činidla s kontaminantem s ohledem na vlastnosti kontaminovaného povrchu. 

Je tedy vhodnější pro vodorovné polohy, pro hladké svislé povrchy je téměř nepoužitelná. 

Výhodami použití dekontaminačního roztoku je menší přístrojová a časová náročnost. Během 

tohoto postupu odpadá čas potřebný pro reakci dekontaminačního činidla s kontaminantem. 

Nevýhodou je větší spotřeba dekontaminačního činidla a z toho plynoucí větší množství 

kontaminovaného odpadu. Tímto způsobem hrozí mechanické poškození kontaminovaných 

povrchů. 

2.5.2. Stanovení nanášeného množství dekontaminačního roztoku 

Potřebné množství dekontaminačního roztoku se určí na základě znalosti velikosti kontaminované 

plochy. Toto množství se připraví smísením dekontaminačního činidla s vodou ve výrobcem 

doporučené koncentraci. 

Při přípravě činidla pro dekontaminaci musíme zohlednit dispozice daného povrchu, k těm patří 

především orientace, specifická plocha. Platí, že čím poréznější je povrch, na který je 

dekontaminační roztok nanášen, tím je spotřeba dekontaminačního činidla větší. Důvodem je větší 

jednotková plocha na povrchu způsobená nerovnostmi. 

Před zahájením vlastního dekontaminačního postupu stanovíme množství dekontaminačního 

činidla pomocí vážení. Spolu s tím provedeme stanovení hmotnosti prázdné nádoby 

na kontaminovaný odpad.  

2.6. Dekontaminace zamořených povrchů 

2.6.1. Dekontaminace pomocí pěny 

V případě dekontaminace povrchů pomocí pěny je nejprve na kontaminovaný povrch nanesena 

dekontaminační pěna pomocí pěnotvorného zařízení. Nanesená pěna je ponechána 

na kontaminovaném povrchu po dobu potřebnou k reakci dekontaminačního činidla 

s kontaminantem (optimálně několik minut). Jelikož se jednotlivé povrchy městské infrastruktury 

ve svých vlastnostech velmi liší, je vhodné provést testovací nanesení na vzorek podobného 

povrchu pro určení optimální doby působení pěny. Optimální doba působení pěny je buď doba 

uvedená výrobcem (je-li pro daný povrch udána) nebo je to doba, po kterou setrvává pěna 

na povrchu. Po skončení expoziční doby je zbylá pěna včetně roztoku, na který se reagující pěna 

rozpadla, odsávána do sběrných nádob průmyslovým vysavačem. Jelikož koncentrace 

dekontaminačního činidla ve vzniklém roztoku umožňuje zpětný vznik pěny v důsledku vysoké 

hodnoty podtlaku vyvolané vysavačem a změny velikosti objemu mezi sací hadicí a nádoby 

vysavače, je nutno použít odstraňovač pěny, který je umístěn do sací hadice.  

Vysávání pěny probíhá ve dvou krocích. U svislých povrchů je v prvním kroku pěna jímána 

v pruzích vedených shora dolů, přičemž se jednotlivé pruhy vzájemně překrývají. Míra překrytí 

je přibližně polovina šíře sací hlavice. Ve vertikálním směru se pěna tímto postupem nevysává 

v místech, kde se kontaminovaný povrch blíží k terénu a obsluha tak nemá dost prostoru 

pro odsávání pěny. Tato místa jsou vysávána v pruzích vedených zdola nahoru. 

Druhým krokem dekontaminace zamořených povrchů je vysávání v horizontálním směru. Míra 
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překrytí je opět přibližně polovina šíře sací hlavice. Pokud se na kontaminovaném povrchu 

nacházejí okenní parapety či římsy, vysávání pěny probíhá opět ve dvou krocích. V prvním kroku 

je očista vedena od plochy, ze které výklenek vystupuje, k obsluze. Ve druhém kroku následuje 

očista povrchu u svislé části výklenku ve směru shora dolů a u vodorovné části výklenku ve směru 

horizontální očisty.  

U vodorovných povrchů je v prvním kroku pěna jímána v pruzích vedených od konce vybraného 

úseku nacházejícího se před obsluhou k obsluze, přičemž se jednotlivé pruhy vzájemně překrývají. 

Míra překrytí je přibližně polovina šíře sací hlavice.  

Druhým krokem dekontaminace zamořených povrchů je vysávání vedeno ze stran k obsluze. Míra 

překrytí je opět přibližně polovina šíře sací hlavice. 

Po naplnění nádoby vysavače nebo při skončení dekontaminačního postupu je dekontaminační 

postup přerušen, vysavač je otevřen a obsah je přečerpán pomocí ponorného čerpadla 

do připraveného odpadního kontejneru. Z důvodu zamezení druhotné kontaminace je nutné 

umístit ponorné čerpadlo do odkládací nádoby.  

Po skončení dekontaminačního postupu aplikovaného na kontaminované plochy je provedeno 

zvážení odpadní nádoby spolu s množstvím vzniklého kontaminovaného odpadu. Zvážením 

zbylého dekontaminačního roztoku zjistíme skutečné množství použitého dekontaminačního 

roztoku. Získané hodnoty zaznamenáme do Záznamového archu, viz Příloha 2 tab. 6. 

2.6.2. Dekontaminace pomocí dekontaminačního roztoku 

K dekontaminaci povrchů pomocí dekontaminačního roztoku je vhodné použít průmyslový 

vysavač pro čištění podlahových krytin. Do jeho zásobní nádoby se nalije dekontaminační roztok 

a zváží se. Dále bude zvážena nádoba, která bude použita pro jímání kontaminovaného činidla. 

Oba údaje jsou zaneseny do Záznamového archu, viz příloha 2 tab. 5. Protože se jedná 

o dekontaminaci formou mechanické očisty povrchu, musí být sací hlavice opatřena kartáčem. 

Před samotnou dekontaminací je potřeba nalít prostředek na zhášení pěny do sací hadice, která 

spojuje čistící hlavici s tělem průmyslového vysavače, v němž je umístěna nádoba k jímání 

použitého dekontaminačního roztoku. 

Dekontaminační roztok je na zamořený povrch nanesen nástřikem pomocí hlavice a okamžitě je 

odsán zpět do sběrné nádoby. Dekontaminace probíhá ve dvou krocích. U svislých povrchů je 

v prvním kroku povrch čištěn v pruzích vedených shora dolů, přičemž se jednotlivé pruhy 

vzájemně překrývají. Míra překrytí je přibližně polovina šíře sací hlavice. Očista ve vertikálním 

směru se nerealizuje tímto postupem v místech, kde se kontaminovaný povrch blíží k terénu 

a obsluha nemá dost manipulačního prostoru k nanesení a odstranění činidla. Tato místa jsou 

dekontaminována také ve svislém směru, a to v pruzích vedených zdola nahoru. 

Druhým krokem dekontaminace zamořených povrchů je čištění v horizontálním směru. Směr 

očisty je volen tak, aby obsluha zahájila očistu povrchu v nejvyšším bodě posledního pruhu 

vertikální očisty. Očista pak pokračuje ve vodorovném směru, a to tahem k sobě. Míra překrytí je 

opět přibližně polovina šíře sací hlavice. Obsluha se tak přesouvá ve směru k místu nacházejícím 

se v nejnižším bodě zahájení očisty. V tomto místě je v případě dekontaminace rovné plochy 

očista ukončena.  
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U vodorovných povrchů je v prvním kroku povrch čištěn v pruzích vedených od konce vybraného 

dekontaminovaného úseku kontaminovaného povrchu nacházejícího se před obsluhou k obsluze, 

přičemž se jednotlivé pruhy vzájemně překrývají. Míra překrytí je přibližně polovina šíře sací 

hlavice. Očista ve vertikálním směru se nerealizuje v místech, kde se kontaminovaný povrch 

blíží k terénu. Tato místa jsou dekontaminována také ve svislém směru, a to v pruzích vedených 

zdola nahoru. 

Druhým krokem dekontaminace zamořených povrchů je čištění z bočních směrů. Směr očisty je 

volen tak, aby obsluha zahájila očistu povrchu v nejvzdálenějším bodě posledního pruhu prvého 

kroku očisty. Očista pak pokračuje tahem k sobě. Míra překrytí je opět přibližně polovina šíře sací 

hlavice. Obsluha se tak přesouvá ve směru k místu nacházejícím se v nejzazším bodě vybraného 

úseku očisty. V tomto místě je v případě dekontaminace rovné plochy očista ukončena.  

Po skončení očisty je opět provedeno zvážení zásobníku s dekontaminačním činidlem a nádoby 

s kontaminovaným činidlem. Zjištěné údaje jsou zaneseny do Záznamového archu, viz příloha 2 

tab. 5. 

Pokud se na kontaminovaném povrchu nacházejí okenní parapety či římsy, jejich dekontaminace 

probíhá stejně jako v kapitole 2.6.1. 

Rychlost posunu je volena tak, aby nanášený dekontaminační roztok z kontaminovaného povrchu 

nestékal. Po naplnění nádoby na odpadní vodu je dekontaminační postup přerušen a obsah je 

přečerpán do připraveného odpadního kontejneru. Stejný postup je proveden při ukončení 

dekontaminace. Z důvodu omezení druhotné kontaminace je nutné umístit kontaminované 

ponorné čerpadlo do odkládací nádoby. 

Po skončení dekontaminačního postupu aplikovaného na kontaminované plochy je provedeno 

zvážení množství vzniklého kontaminovaného odpadu spolu s odpadní nádobou. Zvážením 

zbylého dekontaminačního roztoku zjistíme skutečné množství použitého dekontaminačního 

roztoku. 

2.7. Množství a likvidace odpadů 

Pro určení množství potenciálně nebezpečného kontaminovaného odpadu, který vzniká 

při dekontaminačním procesu, je použito vztahu:  

 

O = M𝑑 − 𝑀𝑜    ( 1 ) 

kde  

O  je hmotnost potenciálně nebezpečného kontaminovaného odpadu v kg 

 Md je hmotnost použitého dekontaminačního činidla v kg 

 Mo je hmotnost zachyceného kontaminovaného odpadu v kg. 

 

Množství použitého dekontaminačního činidla je stanoveno pomocí vztahu: 

 

𝑀𝑑 =  𝑀𝑝 − 𝑀𝑘   ( 2 ) 

 

kde  
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 Md je váha použitého dekontaminačního činidla v kg 

 Mp je váha připraveného dekontaminačního činidla s obalem v kg 

 Mk je váha dekontaminačního činidla s obalem po dekontaminačním procesu v kg. 

 

Množství zachyceného odpadu lze určit ze vztahu:  

 

𝑀𝑜 =  𝑀𝑧 − 𝑀𝑛   ( 3 ) 

kde 

 Mo je hmotnost zachyceného kontaminovaného odpadu v kg 

 Mz je hmotnost zachyceného kontaminantu s obalem v kg 

 Mn je hmotnost prázdného obalu v kg. 

 

Pokud je pro dekontaminaci použito dekontaminačního činidla ve formě roztoku, lze množství 

potenciálně nebezpečného kontaminovaného odpadu určit vztahem: 

 

𝑂 = ( 𝑚𝑑 − 𝑚𝑜) ∗ 𝑆    ( 4 ) 

kde 

O  je hmotnost potenciálně nebezpečného kontaminovaného odpadu v kg 

md je hmotnost dekontaminačního činidla naneseného na 1 m2 dle tab. 1 a tab. 2 

Přílohy 2 v kg 

mo je hmotnost kontaminovaného odpadu z 1 m2 dle tab. 3 a tab. 4 Přílohy 2 v kg 

S  je velikost dekontaminované plochy v m2 

Hodnoty uvedené v tabulkách tvořící součást této Metodiky byly získány při realizaci 

výzkumného úkolu VH20182021036 [5]. Z těchto hodnot vyplývá, že při vhodně zvoleném 

dekontaminačním postupu je převážná část kontaminovaného odpadu v nádobě na odpadní vodu 

v dekontaminačním přístroji, nebo je přesunuta do odpadního kontejneru, viz tab. 3,4 Přílohy 2. 

Zbylá část kontaminovaného dekontaminačního roztoku, označovaná jako druhotná kontaminace, 

zůstává v místě zásahu, a to jak na dekontaminovaném povrchu, tak i v jeho okolí. Množství 

kontaminantu spolu s množstvím dekontaminačního roztoku uvízlým v očištěném povrchu lze 

snížit opakovanou dekontaminací. Použitím tohoto postupu lze odstranit i část kontaminantu 

a dekontaminačního roztoku způsobujícího druhotnou kontaminaci okolí dekontaminovaného 

povrchu. 

2.8. Bezpečnostní opatření 

Při realizaci jednotlivých kroků dekontaminace je jedním z nejdůležitějších faktorů bezpečnost 

obsluhy. Z hlediska bezpečnosti byly vytipovány následující kritické parametry: 

- příprava dekontaminačního činidla 

- vlastní realizace dekontaminace 

- práce s elektrickým zařízením 

2.8.1. Příprava dekontaminačního činidla 
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Příprava dekontaminačního činidla musí probíhat dle návodu od výrobce.  Během této činnosti 

je nutné dodržovat bezpečností pokyny uvedené výrobcem v Bezpečnostním listě. Při práci 

s některými dekontaminačními činidly, např. s ODS-5, které způsobuje podráždění kůže, očí 

i dýchacích cest, je nutné používat rukavice a ochranný oblek. Protože je koncentrovaný 

prostředek toxický, je zakázáno jíst a pít. Například pro ODS-5 je míra toxicity 0,5 g/ kg váhy 

osoby. 

2.8.2. Vlastní realizace dekontaminace 

Vzhledem k možné kontaminaci je povinností obsluhy dekontaminačního přístroje používat 

osobní ochranné pomůcky. Při práci s tlakovým zařízením při přípravě pěny, je nezbytné provést 

kontrolu hodnoty nastavení redukčního ventilu umístěného na zdroji tlakového plynu 

2.8.3. Práce s elektrickým zařízením 

Jelikož jsou průmyslové vysavače elektrická zařízení, podléhají pravidelným údržbám a elektro 

revizím. 

3. Skladování dekontaminačních činidel 

Při skladování dekontaminačních činidel je nezbytné zajistit odpovídající skladovací podmínky 

dle požadavků výrobce. Pro zachování jejich vlastností je obecně nutné je skladovat v dobře 

uzavřených obalech v prostorách bez přímého slunečního svitu a bez výskytu par agresivních a 

reaktivních látek. 

4. Rozsah metodiky 

Metodika je vhodná pro všechny běžné povrchy městské infrastruktury. Drobné omezení je 

při realizaci metodiky na skle, zde by za určitých podmínek, například uvíznutí části stavebního 

materiálu v kartáči sací hlavice, mohlo dojít k jeho poškrábání. Metodiku nelze plně uplatnit 

k dekontaminaci porézních či savých povrchů. U těchto povrchů dochází k vsakování činidla 

naneseného na povrch ve formě pěny do objemu dekontaminovaného materiálu, viz Příloha 2 tab. 

4. Při vsakování činidla patrně dochází k pronikání kontaminantu do objemu materiálu. 

5. Inovační postupy 

Tato metodika umožňuje provádět mechanickou dekontaminaci svislých povrchů městské 

infrastruktury. 

6. Popis uplatnění metodiky 

Metodika Dekontaminace velkoplošných povrchů zamořených radioaktivními látkami 

pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB byla vyvinuta jako základní nástroj pro dekontaminaci 

běžných povrchů městské infrastruktury. Tato metodika je využívána SÚJCHBO v.v.i. 
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Příloha 1 

Vývojový diagram Metodiky  
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Příloha 2: 

 
Tab. 1: Množství dekontaminačního roztoku pro dekontaminaci roztokem 

 
Tab. 2: Množství dekontaminačního roztoku pro dekontaminaci pěnou 

Povrch 
Množství. roztoku 

(kg/m2) 
Směr. odchylka 

(kg/m2) 

Štuk omítka hladká 0,166 0,025 

Nátěr na hladké štukované omítce 0,16 0,03 

Minerální škrábaná omítka s dekorač. prvky 0,234 0,090 

Štuk 0,364* 0,105 

Obkladová dlažba 0,456** 0,130 
 

Tab. 3: Množství kontaminovaného odpadu při dekontaminaci roztokem 

Povrch 
Množství odpadu 

(kg/m2) 

Podíl odpadu 

(%) 

Štuková omítka hladká + akrylátová barva + dlažba 0,216 69 

Štuk. omítka hladká + akrylát. barva s dekorač. prvky 0,229 63 

Minerální škrábaná omítka s dekorač. prvky  0,226 63 

Štuk. omítka hladká + akrylát. barva  0,175 68 

Minerální škrábaná omítka 0,231 60 

Minerální škrábaná omítka + okno 0,181 61 
 

Tab. 4: Množství kontaminovaného odpadu při dekontaminaci pěnou 

Povrch 
Množství odpadu 

(kg/m2) 

Podíl odpadu 

(%) 
Štuk omítka hladká 0,0 0 

Nátěr na hladké štukované omítce 0,0 0 

Minerální škrábaná omítka s dekorač. prvky 0,009 4 

Štuk 
0,036* 10 

Obkladová dlažba 0,100** 22 
 

Poznámka 

  *  se vztahuje k ploše o velikosti 1,5*1,3 m 

 **  se vztahuje k ploše o velikosti 1,0 * 1,3 m 

 
 

 

 

Povrch 
Množství. roztoku 

(kg/m2) 

Směr. odchylka 

(kg/m2) 

Štuková omítka hladká + akrylátová barva + dlažba. 0,314 0,050 

Štuk. omítka hladká + akrylát. barva s dekorač. prvky 0,362 0,113 

Minerální škrábaná omítka s dekorač. prvky  0,358 0,000 

Štuk. omítka hladká + akrylát. barva  0,256 0,082 

Minerální škrábaná omítka 0,385  

Minerální škrábaná omítka + okno 0,296  

Povrch 
Množství. roztoku 

(kg/m2) 

Směr. odchylka 

(kg/m2) 

Štuková omítka hladká + akrylátová barva + dlažba. 0,314 0,050 

Štuk. omítka hladká + akrylát. barva s dekorač. prvky 0,362 0,113 

Minerální škrábaná omítka s dekorač. prvky  0,358 0,000 

Štuk. omítka hladká + akrylát. barva  0,256 0,082 

Minerální škrábaná omítka 0,385  

Minerální škrábaná omítka + okno 0,296  



 

 

Příloha 2 

Tab. 5: Vzor záznamového archu pro použití dekontaminačního činidla ve formě roztoku

 

Poznámky
Plocha 

(m
2
)

Provedl:                                                                                                                                                                                                                             Podpis:

Dekontaminace povrchu kapalnou směsí

Váha 

činidla (kg) 

Váha 

odpadu 

(kg)

Počáteční

Váha 

činidla (kg)

Váha 

odpadu 

(kg)

Čas-start 

(hh:mm)

Čas-konec 

(hh:mm)

Typ povrchu
Orientace 

povrchu

Dekontaminace Konečná 

  Dekontaminační roztok (název):

  Koncentrace činidla:

  Datum:



 

 

Příloha 2 
Tab. 6: Vzor záznamového archu pro použití dekontaminačního činidla ve formě pěny 

 

Dekontaminace povrchu pomocí pěny

Typ povrchu
Orientace 

povrchu Čas-start 

(hh:mm)

Čas-konec 

(hh:mm)

Váha-

start 

(kg)

  Dekontaminační roztok (název):

  Koncentrace činidla:

  Datum:

Nástřik Vysávání

Váha-

konec 

(kg)

PoznámkyČas-start 

(hh:mm)

Čas-konec 

(hh:mm)

Váha-

start 

(kg)

Váha-

konec 

(kg)

Plocha 

(m
2
)

Provedl:                                                                                                                                                                                                                     Podpis:                                                                                                                                                                                                                           


