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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

BCHL Bojová chemická látka 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CBRN látka Chemická, biologická, radiologická, jaderná látka 

IOO Institut ochrany obyvatelstva 

ITOX Průmyslová škodlivá látka 

LTL Laboratoř toxických látek 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

OCHO Odbor chemické ochrany 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

MU Mimořádná událost 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

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

výzkumná instituce 

VRA/RA Vysoce rizikové agens/rizikové agens 
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CÍL METODIKY 

 

Cílem metodiky je poskytnout odborným pracovníkům a specialistům Odboru chemické ochrany, 

Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (OCHO SÚJCHBO, v.v.i.) ucelený 

soubor metod a postupů vhodných k provedení komplexní dekontaminace veškerého materiálového 

vybavení nutného pro expertní činnost v místě CBRN události a následnému ověření účinnosti 

provedené dekontaminace pomocí zavedených analytických metod. 
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VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Metodika je přednostně určena pro práci specialistů, kteří provádějí různé odborné činnosti 

(průzkum, sběr vzorků, manipulace s nálezy apod.) v rámci řešení mimořádné události (MU) 

s výskytem kontaminace CBRN látkami (dále jen „CBRN incident“). V průběhu této činnosti dochází 

k možnému rozšiřování potenciálně nebezpečných látek z jejich původních lokalit a k jejich depozici 

na povrchu OOPP pracovníků, a to včetně vybavení, které pracovníci používají pro výkon své práce, 

a které po skončení úkolu ze zóny MU s sebou vynášejí k opětovnému použití. Před odchodem ze 

zóny je pak potřeba učinit opatření ke snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou 

úroveň, která neohrožuje zdraví a život osob, a opatření k zamezení šíření kontaminace vně místa 

zásahu do nezasažených prostor a vyvolání sekundární kontaminace. 

 

Pro úspěšnou realizaci dekontaminačního procesu je nezbytná znalost zejména: 

 charakteru kontaminace/ druhu nebezpečné látky v místě MU (chemická, biologická nebo 

radioaktivní kontaminace, případně jejich možné kombinace); 

 rizik vyplývajících z charakteru nebezpečné látky; 

 dalších dostupných informací, např. o velikosti zasažené plochy, charakteristiku 

kontaminovaného povrchu/ materiálu, předpokládaného množství nebezpečné látky apod. 

 

Náplní této metodiky je celkový postup dekontaminace rozličného vybavení poté, co bylo vneseno 

a použito na místě s rizikem CBRN kontaminace. Modelově jde především o drobnou instrumentální 

techniku, jako jsou různé přenosné detektory, odběrová zařízení a veškeré příslušenství a spotřební 

materiál příslušející k tomuto typu vybavení. Metodika specificky řeší postup dekontaminace 

chemických látek (CH) a biologických agens (B). Zájmovými CH látkami jsou především látky ze 

skupin bojových chemických látek (BCHL) a průmyslových toxických látek (ITOX). Zástupci B 

agens pak spadají do skupin vysoce rizikových agens (VRA), resp. rizikových agens (RA) dle 

příslušné legislativní úpravy. 

 

Dekontaminační práce, jejichž součástí je i postup popisovaný v této metodice jsou svým rozsahem 

a specifikací přednostně zaměřeny na likvidaci: 

 kontaminace vysoce nebezpečnými, nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami 

stanovenými Seznamem 1, 2 a 3 Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 

chemických zbraní a jejich zničení, na něž odkazuje zákon č. 19/1997 Sb. a vyhláškou č. 

459/2020 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní;  
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 vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny stanovenými vyhláškou č. 

474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní. 
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1 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 

 

1.1 Charakteristika dekontaminace 
 

Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků k účinnému 

odstranění nebezpečné látky (dále jen „kontaminant“). Vzhledem k faktu, že úplné odstranění 

kontaminantu není zpravidla technicky realizovatelné, nebo by bylo časově a materiálově příliš 

náročné, počítá se s určitou tzv. zbytkovou kontaminací. Dekontaminace v praktickém provedení je 

proces, jehož cílem je snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která 

neohrožuje život a zdraví osob a zvířat, majetek a životní prostředí. 

 

Dekontaminace zdrojů kontaminace se provádí zejména z důvodu: 

a) zamezení šíření kontaminace; 

b) zamezení sekundární kontaminace. 

 

Podle druhu kontaminantu lze dekontaminaci rozdělit do tří základních skupin: 

• detoxikace – odstraňování nebo snižování úrovně chemické kontaminace; 

• desinfekce – odstraňování nebo snižování úrovně biologické kontaminace; 

• deaktivace – odstraňování nebo snižování úrovně radioaktivní kontaminace. 

 

Podle způsobu provádění dekontaminačních prací se postupy dělí na: 

• suchý způsob 

• mokrý způsob 

 

Suchý způsob: odstranění kontaminantu představují především způsoby a techniky založené na 

mechanickém odloučení/ separaci kontaminantu jako např.: kartáčování, vytřepávání, vyklepávání, 

vysávání a odpařování za normální nebo zvýšené teploty. 

 
Výhody suchých technik dekontaminace: 

• jednoduchost; 

• nejsou potřeba dekontaminační činidla; 

• malé množství odpadů na likvidaci; 

• možnost použití techniky i za nízkých teplot. 
 

Nevýhody suchých technik dekontaminace: 

• nedostatečná účinnost; 

• nutnost výkonných strojů a systémů; 

• nutnost použití kvalitních HEPA filtrů a/nebo částicových odlučovačů. 
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Mokrý způsob: odstranění kontaminantu zahrnuje techniky s využívající kapalin jako oplachové 

a sběrné fáze a jako čistícího média. Příkladem je otírání za mokra, postřiky, praní, extrakce do 

kapalných rozpouštědel, dekontaminace tlakovou vodou, vodní parou nebo pěnami. 

 

Tento způsob využívá celou řadu fyzikálních procesů nebo chemických reakcí, popř. jejich 

kombinaci, jako např. ředění, extrakci, neutralizaci, absorpci, rozklad a tvorbu komplexů. 

 

Výhody použití mokrých technik dekontaminace: 

• vysoká účinnost a rychlost použití; 

• možnost použití různých dekontaminačních látek a/nebo jejich směsí; 

• vznikající odpady lze snadno zachycovat; 

• relativně jednoduchá technická realizace. 

 

Nevýhody použití mokrých technik dekontaminace: 

• vznik velkého množství kapalného odpadu; 

• nutnost zpracování a likvidace objemného nebezpečného odpadu (transport, uskladnění, 

detoxikace, finanční náklady atd.); 

• možnost destruktivního působení na dekontaminovaný materiál (oxidační, korozivní nebo 

leptavé účinky na povrch, změna struktury materiálu atd.); 

• možný nepříznivý vliv na okolní životní prostředí; 

• problematické použití některých druhů dekontaminačních roztoků (zejména vodných) při 

nízkých teplotách. 

 

1.2 Přehled uplatňovaných dekontaminačních procesů 

Dekontaminační procesy lze realizovat chemickými, fyzikálními, biologickými nebo mechanickými 

metodami, případně jejich kombinací. Pro potřeby této metodiky jsou využívány metody chemické a 

fyzikální s využitím dekontaminačních směsí ve formě aktivních roztoků. 

 

Chemické metody 

Chemické metody jsou tradiční, ověřené a v současnosti i jednou z nejpoužívanějších 

dekontaminačních metod na pracovištích s výskytem chemických látek. Jejich princip spočívá 

v rozkladu chemické látky, resp. v destrukci biologického agens, působením dekontaminačních 

činidel a směsí využívajících reaktivních chemických procesů. Sloučeniny využívané 

v dekontaminačních roztocích a směsích jsou látky, které snadno reagují s kontaminanty a vykazují  
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dostatečnou efektivitu i bez dalších zásahů, jako např. bez míchání, ohřevu nebo třepání. Pro efektivní 

rozklad látek reaktivními chemickými roztoky jsou obecně využitelná oxidační, chloračně-oxidační 

a nukleofilní činidla.  

Zástupci těchto tříd jsou např: 

• 10% vodný roztok chlornanu vápenatého; 

• chlornanová odmořovací suspenze; 

• vodně-alkoholický roztok monochloraminu T: 

• peroxidy; 

• peroxohydrouhličitan (směsí peroxidu vodíku a hydrogenuhličitanu sodného); 

• soli kyseliny peroxosírové; 

• ozon; manganistan draselný; 

• hydroxidy (např. 10% vodný nebo vodně-alkoholický roztok NaOH, popř. KOH); 

• nasycený roztok uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu sodného. 

 

Fyzikální metody 

Fyzikální metody zahrnují zejména použití sorbentů. 

Sorpční dekontaminační technologie využívají materiály s vysokým specifickým povrchem, tzv. 

sorbenty, na něž se vážou chemické látky (kapalné, plynné). Tyto látky jsou adsorbovány na povrchu 

sorbentu, popř. absorbovány do porézní struktury sorbentu. 

Mezi nejvíce využívané patří jednoduché a reaktivní sorbenty. 

Jednoduché sorbenty, zejména pak aktivní uhlí nebo Fullerova hlinka (prášková forma 

aktivovaného montmorillonitu), jsou využívány pro záchyt nebezpečných látek – následně se s takto 

použitým sorbentem manipuluje jako s nebezpečným odpadem. 

Reaktivní sorbenty využívají nejen své sorpční schopnosti, ale po navázání kontaminantu dochází 

na sorbentu k chemické degradaci kontaminantu. Jako reaktivní sorbent je v OCHO SÚJCHBO, v.v.i. 

používán prostředek Fast-Act v práškové podobě nebo ve formě kapalné emulze. 

 

1.3 Dekontaminace s ohledem na použité materiály 

Materiálová různorodost technického vybavení specialistů OCHO SÚJCHBO, v.v.i. je 

nejvýznamnější komplikací komplexní dekontaminace těchto prostředků. Z tohoto důvodu je nutné 

k dekontaminaci přistupovat s přihlédnutím k charakteru a vlastnostem jednotlivých materiálů. 

Zásadním faktorem pro dekontaminaci materiálového a technického vybavení je sloučenina/ agens, 

způsobující kontaminaci. Látky způsobující biologickou kontaminaci jsou zpravidla částicového 
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charakteru a nemají tedy velký potenciál penetrovat do vnitřní struktury materiálu dotčeného 

vybavení. Pokud k penetraci do materiálu dojde, například vlivem masivní kontaminace, nebo 

z důvodu delší prodlevy mezi kantaminací a dekontaminací, musí být dekontaminací zajištěna také 

dezinfekce uvnitř zasaženého materiálu. Toto řeší výběr vhodného dekontaminačního činidla, jeho 

koncentrace a dostatečný kontaktní čas. Naopak, fyzikálně-chemické vlastnosti řady nebezpečných 

chemických látek, kromě povrchové kontaminace, umožňují také průnik těchto sloučenin do vnitřní 

struktury pevných materiálů; prostřednictvím takto kontaminovaných materiálů pak mohou být 

přeneseny do čistých prostor, kde se s časovým odstupem mohou samovolně uvolnit a vyvolat zde 

tzv. sekundární kontaminaci. 

Z hlediska druhů materiálů uvažovaných při dekontaminaci materiálového a technického vybavení 

specialistů OCHO SÚJCHBO, v.v.i., lze tyto rozdělit do následujících skupin: 

 

a. lehce dekontaminovatelné materiály 

• chemická kontaminace – sklo, nezkorodovaný kovový materiál, nerezová ocel, chromované 

materiály, pokovené součásti z jiných materiálů, vybrané plasty (tvrzené, chemicky odolné 

plasty na bázi teflonu apod.); 

• biologická/ radioaktivní kontaminace – ostatní materiály, včetně porézních, pokud budou 

dodrženy vhodné parametry dekontaminace (kontaktní čas, koncentrace, množství 

dekontaminantu), např. plasty, kovové materiály/desky, leštěné povrchy, chromované 

a lakované/barvené materiály. 

 

b. obtížně dekontaminovatelné materiály 

• nasákavé materiály, u kterých nelze zaručit dokonalý kontakt dekontaminantu 

s kontaminantem, např. textilní materiály (čalounění, molitany, záclony), neošetřené dřevo, 

stropní podhledy s perforacemi atd.; 

• pryžové součásti vybavení, měkké a chemicky neodolné plasty/ nátěry (zejména 

u kontaminace chemickou látkou). 

 

c. citlivé povrchy přístrojů a zařízení 

• citlivé povrchy přístrojů a zařízení (optická zařízení, elektronické přístroje, dozorové 

a informační systémy apod.) – hrozí riziko poškození nebo zničení 

(v těchto případech se volí specifické postupy a speciální dekontaminační směsi/ prostředky). 
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2 PRACOVNÍ POSTUP 
 

Vykonávání dekontaminačních prací se řídí níže uvedenými obecnými zásadami a postupy. 

• Práci s dekontaminačními zařízeními smí provádět pouze kvalifikovaná a řádně zaškolená 

obsluha, která absolvovala nezbytný praktický nácvik obsluhy a použití těchto zařízení. Pro 

potřeby této metodiky jsou těmito osobami pracovníci OCHO SÚJCHBO, v.v.i. 

• Obsluhu dekontaminačních zařízení a realizaci dekontaminačních prací smí provádět pouze 

osoby vybavené stanovenými osobními ochrannými prostředky odpovídajícími druhu 

a charakteru kontaminace. Postup volby OOPP se řídí pravidly pracoviště, kde je 

dekontaminace prováděna, případně i certifikovanou metodikou CM/1/2015 

• Vzít v úvahu veškerá možná rizika a nebezpečí, která se při realizaci dekontaminačních prací 

mohou na místě MU uplatnit, přijmout nezbytná preventivní bezpečnostní opatření. 

• Rozsah, postup a způsob provádění dekontaminace musí odpovídat charakteru a míře 

kontaminace, jakož i množství, charakteru a stavu dekontaminovaných předmětů/ 

přístrojů/ materiálového vybavení. 

• Na základě druhu kontaminantu a dekontaminovaného povrchu stanovit vhodný způsob 

dekontaminace, dekontaminační činidlo, jeho koncentraci a předpokládané množství, 

způsob aplikace dekontaminačního činidla a doba kontaktu s povrchem, odhad množství 

odpadní vody po dekontaminaci. 

• Při zajišťování činností v prostoru dekontaminace je třeba: 

• organizovat dekontaminaci tak, aby nedošlo k následné kontaminaci dotčených 

sil a prostředků; 

• používat ochranné prostředky odpovídající charakteru nebezpečí a prováděné 

činnosti v dekontaminačním prostoru; 

• provádět kontrolu zbytkové kontaminace; 

• dodržovat stanovené postupy aplikace dekontaminačních činidel a dobu jejich 

působení; 

• kontaminované prostředky izolovat, např. uložením do neprodyšných 

uzavíratelných obalů; 

• dodržovat zásady odkládání ochranných prostředků po ukončení činnosti; 

• dodržovat vstup a výstup z/do nebezpečné, popř. do bezpečnostní zóny; 

• po ukončení činnosti zajistit vyčištění dekontaminačního prostoru. 
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Nedílnou součástí dekontaminačního procesu je ověření jeho účinnosti. Pro tyto účely je nutné 

odebrat soubor kontrolních vzorků, a to jak před dekontaminací, tak po jejím provedení. Tyto aktivity 

je nezbytné provádět v součinnosti se složkami, které ověření efektivity provádějí a/nebo s orgány, 

které jsou za tuto činnost zodpovědné. 

 

Algoritmus závěrečných dekontaminačních prací 

 

2.1 Přípravné práce 

 

A. Na základě dostupných informací provést zhodnocení možných rizik předpokládané práce.  

B. Na základě dostupných informací vybrat vhodné OOPP k minimalizaci rizik ohrožení 

dotčených pracovníků/ specialistů. 

C. Na základě velikosti, komplexnosti a počtu kontaminovaných předmětů, zvolit vhodný 

způsob dekontaminace (ponorem nebo nástřikem), případně také zvolit/ připravit místo 

k vlastnímu provedení dekontaminace. 

D. Připravit dekontaminační zařízení a provést kontrolu jejich funkčnosti – řídit se návodem na 

konkrétní zařízení – typicky jde o následující funkční celky:  

o těsnost uzávěrů a přetlakových ventilů,  

o prostupnost trysek a hadic k aplikační trysce,  

o integrita a neporušenost nádoby na dekontaminant a všech dalších prvků, které 

jsou v kontaktu s dekontaminantem a/nebo jsou v provozu natlakované. 

E. Na základě druhu kontaminace provést výběr a přípravu dekontaminačních činidel 

uvedených v Tabulce 1. 

F. Naplnit zásobník dekontaminačního zařízení vybraným dekontaminačním činidlem. 

G. Na základě dostupných informací zvolit dobu dekontaminace. 

H. Stanovit postup/ metodiku ověření efektivity dekontaminace, a to na základě charakteru 

kontaminantu, druhu materiálů a geometrických dispozic dekontaminovaných předmětů.  

Přípravné práce 

Dekontaminační práce 

Ověření účinnosti dekontaminace 
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I. Připravit vybavení a materiál potřebný k odběru souboru kontrolních vzorků a k ověření 

účinnosti dekontaminace. Dle charakteru kontaminace se využije postup uvedený 

v metodikách CH/2014/01-SAMP-1 pro CH látky a B2/OST/009 pro B agens 

 

Příklady doporučených dekontaminačních činidel a směsí jsou uvedeny v Tabulce 1. Jedná se o 

běžně dostupné a ověřené prostředky, které jsou využívány u HZS, SÚJCHBO i u dalších složek 

IZS. 

 

Kontaminace 
Dekontaminační 

směs 
Účinná složka 

Účinná 

koncentrace 
Expozice 

CH / B 

Savo Prim Chlornan sodný  10 % vodný roztok 

30 min 

Hvězda Peroxid vodíku 10 % vodný roztok 

Chloramin T Aktivní chlor 5 % vodný roztok 

CH Fast-Act Reaktivní sorbent připraveno k užití 

B 
Persteril 5 Peroxyoctová kyselina 5 % vodný roztok 

Desam Prim Aktivní chlor 5 % vodný roztok 

 

Tabulka 1: Dekontaminační směsi pro dekontaminaci materiálového a technického vybavení 

s doporučenými koncentracemi 
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2.2 Dekontaminační práce 

Kontaminovaný předmět/zařízení se umístí do vhodného prostoru, a to s ohledem na jednoduchost 

aplikace dekontaminačních roztoků a možnosti záchytu odpadních kapalin. Vhodné je 

k dekontaminaci využít záchytné vany a okolí přitom upravit tak, aby nemohlo dojít k retenci 

kontaminace a celý prostor bylo možné nakonec vyčistit. 

Po dokončení všech příprav a případného očištění povrchu od hrubých nečistot jako je prach, bláto 

apod, které by jinak snižovaly účinnost dekontaminace, je možné zahájit nanášení dekontaminačního 

činidla na povrch kontaminovaných předmětů. V případě kontaminace CH i B látkou lze pro nanesení 

dekontaminantu využít kapacitní rozprašovač s tryskou, která vytváří jemný aerosol dekontaminační 

směsi.  

Při aplikaci dekontaminační směsi je potřeba zohlednit následující okolnosti: 

 

 Dekontaminaci vodorovných ploch a povrchů provádět směrem od kraje předmětu do jejich 

středu. 

 Dekontaminace svislých ploch a povrchů provádět směrem shora dolů, jednotlivé nástřiky 

se musí překrývat. Schéma překryvu vrstev nástřiku je zobrazeno níže: 

 

 Dekontaminační směs je nutné aplikovat v několikanásobném přebytku oproti množství 

kontaminantu, aby bylo zajištěno úplné a dokonalé ovlhčení zasaženého povrchu. 

 V případě potřeby nanášení dekontaminantu opakovat (např. pokud dekontaminant stéká, 

vsakuje se do materiálu apod.).  

 Při aplikaci dekontaminační směsi na povrch předmětů postupovat tak, aby se 

minimalizoval rozptyl kapaliny do okolních prostor/ mimo záchytnou vanu.  

 Použitelnost doporučených dekontaminačních směsí na různé materiály 

dekontaminovaného povrchu shrnuje Tabulka 2: 
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Tabulka 2: Použitelnost jednotlivých dekontaminačních směsí dle charakteru povrchu – materiálu 

dekontaminovaného vybavení – definice materiálu ve sloupci Dekontaminovatelnost materiálu 

vychází z kap 1.3 body a až c 

 

 Při aplikaci dekontaminantu zajistit, aby se ve směru nástřiku nepohybovaly žádné další 

osoby a aplikace probíhala po větru. 

 Dodržet kontaktní čas uvedený v Tabulce 1, dle charakteru kontaminantu. 

 Po dekontaminaci předměty opláchnout vodou, popř. setřít navlhčeným savým 

materiálem. 

 Nakonec předměty nechat oschnout po přemístění na savé rohože, popř. osušit jejich 

povrch pomocí jednorázových utěrek. 

 

Typ kontaminace 
Dekontaminační 

směs 

Dekontaminovatelnost 

materiálu 
Použitelnost 

CH / B 

Savo Prim 

(10% roztok) 

Snadná Ano 

Obtížná Ano 

Citlivý materiál Ne 

Hvězda 

(10% roztok) 

Snadná Ano 

Obtížná Ano 

Citlivý materiál Ano 

Chloramin T 

(5% roztok) 

Snadná Ano 

Obtížná Ano 

Citlivý materiál Ne 

CH FastAct 

Snadná Ano 

Obtížná Ano 

Citlivý materiál Ano 

B 

Persteril 5 

(5% roztok) 

Snadná Ano 

Obtížná Ano 

Citlivý materiál Ne 

Desam Prim 

(5% roztok) 

Snadná Ano 

Obtížná Ne 

Citlivý materiál Ne 
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2.3 Ověření účinnosti dekontaminace v místě kontaminace 

Po provedených dekontaminačních prací se u opakovaně používaných předmětů/ vybavení/ 

technického zařízení, vždy provede ověření účinnosti dekontaminace. 

Ověření účinnosti dekontaminace sestává ze dvou základních kroků: 

a) chemický průzkum; 

b) odběr vzorků pro následnou analýzu. 
 

Chemický průzkum 

Pomocí vhodných detekčních prostředků určených pro zjištění přítomnosti chemické kontaminace se 

nejprve provede průzkum zasažených prostředků. Tento průzkum se soustředí zejména na hůře 

přístupné části předmětů, styčné plochy povrchových dílců, spáry mezi různými částmi předmětů, 

okolí krytek, vstupů a výstupů z těchto předmětů, dále na místa s porézní strukturou a také na všechny 

oblasti, které byly nekryté a kde mohlo dojít k depozici kontaminace. 

 

Chemický průzkum je zaměřen zejména na přítomnost plynů a par uvolňovaných do okolí, případně 

na rezidua kontaminantu zachycená na povrchu předmětného materiálu.  

 

V případě pozitivní detekce se dekontaminační práce opakují. V opačném případě se provede odběr 

vzorků pro zjištění zbytkové chemické a/nebo biologické kontaminace. 

 

Vzhledem k charakteru biologických agens a dostupným instrumentálním/detekčním prostředkům 

není možné provést přímý biologický průzkum a po ukončení dekontaminace získat okamžitě 

informaci o případné zbytkové biologické kontaminaci – je nutná součinnost s pracovníky OBO 

SÚJCHBO, provedení stěrů a kultivace – postup definován v metodice CM/2/2015. 

 

Odběr vzorků pro následnou analýzu 

Pro ověření efektivity dekontaminace je odebírán soubor kontrolních vzorků z povrchu 

dekontaminovaných předmětů a z jejich bezprostřední okolí. Tyto vzorky jsou následně dopraveny 

do mobilních a/nebo stacionárních laboratoří SÚJCHBO, v.v.i., kde jsou dále zpracovány 

a analyzovány. 

 

Odběr kontrolních vzorků dekontaminačního činidla ze záchytné vany 

Odeberou se vzorky dekontaminačního činidla ze záchytné vany. Volba počtu a rozmístění 

vzorkovacích míst i odběr vzorků se provádí v souladu s metodikami SÚJCHBO, v.v.i.: 

 CH/2014/02-SAMP-2 – metoda odběru kapalných vzorků pro následnou instrumentální 

analýzu chemických látek;  
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 CH/2014/02-SAMP-3 – metoda odběru pevných vzorků pro následnou instrumentální 

analýzu chemických látek; 

 B2/OST/009 – odběr neznámého vzorku na průkaz biologických agens. 

 

Kontrola účinnosti dekontaminace povrchu dekontaminovaného předmětu 

Stanoví se množství/ počet vzorků, které budou odebrány, a to v závislosti na velikosti a členitosti 

povrchu dekontaminovaného předmětu/zařízení. Množství a rozmístění vzorků závisí na velikosti, 

členitosti a materiálové variabilitě dekontaminovaného vybavení. Volba počtu a rozmístění 

vzorkovacích míst i následný odběr vzorků se provádí v souladu metodikami SÚJCHBO, v.v.i.: 

 CH/2014/01-SAMP-1 – metoda odběru vzorků stěrem pro následnou instrumentální analýzu 

chemických látek; 

 B2/OST/009 – odběr neznámého vzorku na průkaz biologických agens. 

Odebraný vzorek se pak podle charakteru zpracuje dle metodiky CH/2014/05-GC/MS-PROCS a 

provede se vyšetření CH látek pomocí GC/MS dle příslušné metodiky [CH/2013/01-GC/MS, 

CH/2013/02-GC/MS, CH/2014/09-GC/MS], případně dle charakteru odebraného vzorku se analýza 

provádí technikou FTIR nebo LC/MS. 

Účinnost dekontaminace B agens se ověřuje pomocí metodiky B2/OST/2. 
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3 OČEKÁVANÉ ZVLÁŠTNOSTI 
 

Zvláštnosti obecného charakteru 

• rozstřik/ odraz kapalin při nanášení dekontaminačního činidla nebo při oplachu vodou, 

který může způsobit sekundární kontaminaci v okolí; 

• vliv proudění vzduchu (vítr, průvan), které může podstatně snížit množství aplikované 

kapaliny při použití postřikovacího zařízení; 

• nebezpečí ucpání trysek pro nanášení dekontaminační činidla; 

• nepříznivý dopad na dekontaminované prostředky a na životní prostředí v důsledku 

vlastností dekontaminačních činidel; 

• ztížení procesu dekontaminace za nízkých teplot; 

• nedostatek informací nezbytných při určení vhodného způsobu dekontaminace a následné 

likvidaci kontaminovaných prostředků; 

• přenos kontaminace (sekundární kontaminace) při nedodržení stanovených postupů; 

• velké množství kontaminovaných prostředků; 

• vznik velkého množství kontaminovaného odpadu; 

• velké množství odpadní oplachové vody a způsob její následné likvidace; 

• absence technických/ detekčních prostředků pro kontrolu kontaminace. 

 

Zvláštnosti dekontaminace chemických látek 

• dekontaminační směsi obsahující přípravky na snížení povrchového napětí (tenzidy, 

detergenty, saponáty) a mýdla je nutné po nanesení směsi na povrch včas spláchnout tak, aby 

směs nezaschla a kontaminant mohl být z povrchu odplaven; 

• kontaminanty mohou zůstat v odpadní vodě chemicky nezměněny, jsou pouze odstraněny 

z povrchu a zředěny.  

 

Zvláštnosti dekontaminace biologických agens 

• v uzavřených či geometricky členitých prostorách mohou být přítomné vysoké koncentrace 

biologických agens; 

• potvrzení přítomnosti biologických agens prostřednictvím laboratorního vyšetření může 

trvat i několik dnů; 

• odolnost a vlastnosti biologických agens ke kontaminantu mohou být značně rozdílné, je 

nutné využít konzultace s odborníky; 

• dezinfekční přípravky obvykle dráždí dýchací cesty nechráněných osob, při zásahu je vždy 

nutno uvážit způsob ochrany všech zasahujících a dalších zúčastněných osob (použít ochranné 

masky/ filtrační dýchací přístroje s kombinovanými filtry). 
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4 BEZPEČNOST PRÁCE 

Odborní pracovníci jsou při práci s toxickými látkami a materiály povinni dodržovat všechna 

příslušná ustanovení Směrnice č. 1/08, pro zabezpečení BOZP v SÚJCHBO, v.v.i., která stanovuje 

zásady bezpečné práce na pracovištích SÚJCHBO, v.v.i., vycházející z platných zákonných 

požadavků a norem. 

Při práci s vysoce toxickými látkami jsou pracovníci dále povinni dodržovat všechna přijatá 

bezpečnostní opatření předepsaná Provozním řádem LTL, SÚJCHBO, v.v.i. 

 

 

5 PRÁCE S ODPADY 
 

Odborní pracovníci SÚJCHBO, v.v.i. jsou povinni dodržovat všechna příslušná ustanovení interní 

Směrnice č. 31/07 pro nakládání s odpady v SÚJCHBO, v.v.i., která stanovuje pravidla pro nakládání 

s odpady vycházející z platných zákonných požadavků a norem. 
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INOVAČNÍ ASPEKTY, NOVOST POSTUPŮ 

Po komplexním odborném zpracování (delaboraci) a identifikaci veškerých vzorků odebraných při 

kontrolní činnosti v resortu SÚJB, nebo z nálezů neznámých látek, je na specializovaných 

pracovištích SÚJCHBO, v.v.i., potřebné zajistit úplnou a bezpečnou dekontaminaci veškerého 

technického vybavení a ostatního materiálu použitého během expertní činnosti tak, aby toto vybavení 

mohlo být znovu bezpečně použito. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit kvalitní dekontaminaci 

uvedeného vybavení a spolehlivě ověřit účinnost dekontaminačního procesu; zároveň při 

dekontaminaci nesmí dojít ke snížení užitných vlastností či spolehlivosti technického vybavení 

specialistů.  

Do doby vytvoření této metodiky nebyl v SÚJCHBO, v.v.i. zaveden komplexní pracovní postup 

zaměřený na dekontaminaci materiálového a technického vybavení využívaného v rámci kontrolní 

činnosti SÚJB – tedy veškerého materiálu, který je po nasazení v zóně s možným CBRN rizikem 

z tohoto prostoru vynášen a opakovaně používán. Vytvořená metodika je aplikovatelná v rámci 

kontrolní a inspekční činnosti SÚJB, anebo při činnostech souvisejících se zpracováním nálezů a 

zásilek s neznámým obsahem, a to jak v terénu, tak ve stacionárních laboratořích SÚJCHBO, v.v.i. 

V rámci této metodiky byly do činnosti OCHO SÚJCHBO, v.v.i. zavedeny nové dekontaminační 

techniky, jakož i postupy pro ověření účinnosti provedené dekontaminace. 

 
 

POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 
 

Metodika Dekontaminace materiálového a technického vybavení specialistů po činnostech v prostoru 

kontaminovaném CBRN látkami pro potřeby SÚJB byla vypracována jako jeden z nástrojů 

metodicko-odborné podpory při činnostech odborných pracovníků SÚJCHBO, v.v.i. 

Metodika je určena pro vyškolené odborné pracovníky SÚJCHBO, v.v.i. 

Tato metodika se v SÚJCHBO, v.v.i. uplatní zejména při komplexním zpracování materiálů 

pocházejících z kontrolní a inspekční činnosti v resortu SÚJB, u nichž lze předpokládat přítomnost 

CBRN látek, a dále pak při manipulaci s materiály pocházejícími z nálezů s neznámým obsahem. 
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6 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ 

 

Interní dokumenty SÚJCHBO: 

 Provozní řád Laboratoře toxických látek SÚJCHBO, v.v.i.  

 Provozní řád Laboratoře biologického monitorování a ochrany SÚJCHBO, v.v.i.  

 Provozní řád Pracoviště velkoobjemového zkušebnictví SÚJCHBO, v.v.i. 

 Směrnice č. 31/07 pro nakládání s odpady v SÚJCHBO, v.v.i., 

 Směrnice č. 1/08 pro zabezpečení BOZP v SÚJCHBO, v.v.i. 

 Certifikovaná metodika: Metodika Výběr ochranných prostředků, CM/1/2015 

 Certifikovaná metodika: Vyšetřování nálezů důvodně podezřelých z obsahu CBRN látek ve 

stacionárních laboratořích SÚJCHBO, v. v. i., CM/2/2015 

 Akreditovaná metodika: Metoda odběru vzorků stěrem pro následnou instrumentální 

analýzu, CH/2014/01-SAMP-1  

 Akreditovaná metodika: Metoda odběru kapalných vzorků pro následnou instrumentální 

analýzu, CH/2014/02-SAMP-2  

 Akreditovaná metodika: Metoda odběru pevných vzorků pro následnou instrumentální 

analýzu, CH/2014/03-SAMP-3  

 Akreditovaná metodika: Metoda odběru vzorků vzdušnin pro následnou instrumentální 

analýzu, CH/2014/04-SAMP-4  

 Metodika: Odběr neznámého vzorku na průkaz biologických agens, B2/OST/009 

 Metodika: Postup zpracování neznámého vzorku, B2/OST/2 

 Akreditovaná metodika: Identifikace vysoce toxických sloučenin pomocí GC-MS včetně 

postupů zpracování matric pevných a  

 půdních vzorků, vodných roztoků, organických kapalin a stěrů, CH/2014/05-GC/MS-

PROCS  

 Akreditovaná metodika: Identifikace vysoce toxických sloučenin pomoci GC-MS, 

CH/2013/01-GC/MS  

 Akreditovaná metodika: Identifikace vysoce toxických sloučenin pomoci GC-MS s využitím 

SPME extrakce, CH/2013/02-GC/MS  

 Akreditovaná metodika: Identifikace vysoce toxických sloučenin pomocí GC-MS s využitím 

termální desorpce, CH/2014/09-GC/MS 
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Externí zdroje: 

 Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich 

zničení 

 zákon č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 

 vyhláška č. 459/2020 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem chemických zbraní;  

 zákon č. 281/2000 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní 

 vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 


