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Abstract 
 Contribution describes composition of kit and procedure to security individual 
decontamination of chemical warfare agents and other dangerous substances into the FRS CR. 
Kit is based on decontamination of small areas by wipping with ethanol. Article presents 
procedure of decontamination a results of the verification means during used for 
decontamination of samples of chemical protective clothing and painted steel sheet 
contaminated with sonam, VX agent, mustard gas, o-cresol a acrylonitrile. It also evaluates kit 
from the viewpoint of user properties and economic aspects. 
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ÚVOD 
 
 Individuální dekontaminace představuje pro potřeby HZS ČR postup dekontaminace 
kontaminovaných částí povrchu těla, prostředků individuální ochrany a věcných prostředků 
bezprostředně po kontaminaci, který se provádí svépomocí nebo vzájemnou pomocí s využitím 
předepsaných či improvizovaných prostředků [1,2]. 
 Otázkám individuální dekontaminace se věnuje řada odborných sdělení [3-7], která bez 
výjimky zdůrazňují mimořádný význam individuální dekontaminace pro minimalizaci 
následků kontaminace a která se shodují v nezbytnosti jejího rychlého provedení. Proto 
v různých armádách, pro jejichž potřeby se prostředky individuální dekontaminace prvořadě 
vyvíjejí, musí mít voják odpovídající prostředek na dosah ruky [4]. Tento požadavek pak 
významně ovlivnil konstrukci prostředků individuální dekontaminace z hlediska jejich 
hmotnosti a objemu.  
 Obecně je možno požadavky na prostředky individuální dekontaminace, které by měly 
splňovat jak prostředky komerční, tak improvizované, shrnout následovně [4]:  
• vysoká účinnost při dekontaminaci aktuálních typů bojových chemických a jiných 

nebezpečných látek, 
• nezávislost na teplotě a srážkách, 
• zdravotní nezávadnost, 
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• minimální nebo žádné interakce s dekontaminovanými povrchy, 
• malý objem a hmotnost, 
• dlouhodobá skladovatelnost, 
• nízké výrobní náklady a materiálová nenáročnost. 
 
 
STRUČNÉ SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH PRACÍ 

 
Před třemi lety bylo provedeno hodnocení zabezpečení individuální 

dekontaminace u jednotek HZS krajů. Z hodnocení vyplynul závěr, že na rozdíl od 
vysoké úrovně zabezpečení úplné a hromadné dekontaminace není dekontaminace 
individuální v HZS ČR vůbec zabezpečena, a to ani po stránce technické ani po stránce 
metodické [1,2,5]. Jednoznačně tak nebylo respektováno pravidlo, že pro maximální snížení 
následků kontaminace je daleko důležitější provést dekontaminaci improvizovanými, 
méně účinnými prostředky, ale co nejdříve po kontaminaci, než čekat dlouhou dobu na 
aplikaci účinnějších prostředků [3].  

K odstranění tohoto nedostatku v podmínkách jednotek HZS krajů bylo na základě 
požadavku generálního ředitelství HZS ČR zahájeno řešení výzkumného úkolu s konečným 
cílem navrhnout vybavení hasičských jednotek pro individuální dekontaminaci bojových 
chemických a jiných nebezpečných látek. 
  Prvním krokem řešení úkolu bylo shrnutí současných poznatků o zabezpečení 
individuální dekontaminace ve vyspělých zemích a vytipování dostupných postupů a prostředků 
individuální dekontaminace využitelných v podmínkách jednotek HZS krajů [1,2]. 
 V další etapě bylo provedeno porovnání vybraných postupů a prostředků individuální 
dekontaminace s cílem ověřit jejich dekontaminační účinnost. Účinnost prostředků byla 
testována na zkušebních vzorcích ocelového plechu s venkovním nátěrem a materiálu 
speciálního ochranného oděvu SOO CO při dekontaminaci látky VX, sulfidického yperitu,         
o-kresolu a akrylonitrilu [2,8-11].  
 Vzhledem k tomu, že dekontaminace není jen otázkou dekontaminační účinnosti ale 
i dalších parametrů ověřovaných prostředků, byly v další fázi prostředky porovnávány 
rovněž z hlediska uživatelských vlastností, nebezpečnosti odpadů a způsobu nakládání 
s nimi, ekonomické náročnosti a jiných aspektů [2,8-10,12]. V rámci uvedených prací byly 
ověřeny a porovnány následující prostředky a postupy individuální dekontaminace: 
dekontaminační nano-sorbent FAST-ACT, dekontaminační rukavice FAST-ACT a Fibertect, 
dekontaminační utěrka RSDL, český prototyp dekontaminační utěrky, prototyp 
dvoukomorového aplikátoru pěny Hvězda, postup stírání kontaminovaného povrchu 
ethanolem a izopropylalkoholem, prostředek DESPRACH z plastové lahvičky ze soupravy  
ZPJ-80.  
 Na základě závěrů uvedených prací lze konstatovat, že všechny testované komerční 
prostředky se vyznačují určitou nevýhodou, ať již je to nedostatečná dekontaminační účinnost 
na některé kontaminanty, vysoká cena, krátká doba exspirace, potřeba vody na oplach povrchu, 
vysoké riziko nakládání s kontaminovaným odpadem apod. V porovnání bylo nejlepších 
výsledků dosaženo postupem založeným na otírání povrchů ethanolem, a to jak z hlediska 
účinnosti, uživatelských vlastností i ekonomické náročnosti.  
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NÁVRH NA ZAVEDENÍ PROSTŘEDKU INDIVIDUÁLNÍ DEKONTAMINACE DO 
JEDNOTEK HZS KRAJŮ  
 
Princip prostředku 
 
 Podstatou návrhu na zabezpečení individuální dekontaminace u hasičských jednotek je 
zavedení postupu dekontaminace založeného na otírání kontaminovaných povrchů tampony 
namočenými v ethanolu [8,13]. 
 Důležitým předpokladem návrhu je skutečnost, že při dodržování všech předpisů HZS 
a zásad zásahu na nebezpečnou látku by v praxi nemělo dojít ke kontaminaci pokožky hasiče. 
Tak pro individuální dekontaminaci připadají v úvahu především povrchy opatřené nátěry a 
materiály protichemické ochrany. Na druhou stranu však je třeba uvést, že postup otírání 
ethanolem by v případě nouze bylo možné aplikovat i na pokožku. Vždyť některé 
dekontaminační směsi předepsané na lidskou kůži jsou ethanolovými roztoky (např. roztok 
dichloraminu). Po dekontaminaci by pak bylo důležité důkladné omytí pokožky vodou a 
mýdlem. V místě, kde již hasič svlékl protichemický oděv, lze možnost omytí předpokládat.  
 Stírání kontaminovaného povrchu ethanolem je všeobecně známým postupem 
individuální dekontaminace. Jedná se o postup na fyzikálním principu doporučovaný již před 
několika desítkami let [14]. Je nezbytné připomenout, že přední odborníci v oblasti 
dekontaminace doporučili jednotkám HZS používat tento postup k zabezpečení individuální 
dekontaminace v zimních podmínkách [15]. 
 Z předcházejícího porovnání prostředků a postupů individuální dekontaminace 
rezultovala jediná nevýhoda, a tou byla vysoká toxicita použitých tamponů. Projekt soupravy 
[13] řešil tento problém umístěním odpadu do hermetického obalu, který je zároveň obalem 
vlastní soupravy. Zasypáním odpadů pevným hydroxidem sodným se po dobu převozu odpadů 
zabezpečuje v přítomnosti ethanolu příznivé prostředí pro rozklad kontaminantu. Likvidací 
odpadů byly pověřeny příslušné chemické laboratoře HZS krajů.  
 
Složení prostředku 
 
 Pro zajištění individuální dekontaminace v HZS ČR postupem založeným na otírání 
kontaminovaného povrchu ethanolem byl navržen „Prostředek pro individuální dekontaminaci 
hasiče (INDEHA)“ (obr. 1). 
 

 
 

Obr. 1 
Prostředek pro individuální dekontaminaci hasiče (INDEHA) 
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 Složení navržené soupravy je následující (obr. 2): 
• Plastová dóza 250 ml s nápisem dle obr. 1 - 1 ks 
• Plastová lahvička kapací 20 ml s nápisem „Ethanol“ - 1 ks 
• Ethanol denaturovaný  - 20 ml 
• Plastový kelímek průměr 45 mm, výška 30 mm s nápisem „Hydroxid sodný“ - 1 ks 
• Hydroxid sodný pevný  - 20 g 
• Gázové kompresy (přířezy) nesterilní 75 x 75 mm  - 12 ks 
 Prostředek je koncipován pro dekontaminaci plochy 9 dm2. Množství komponent 
v soupravě vyplývá z verifikace prostředku, popsané v následující části.  
 

 
 

Obr. 2 
Komponenty soupravy pro individuální dekontaminaci hasiče 

 
Varianty prostředku 
 
 Kromě chemikálií souprava obsahuje 3 nádoby: plastovou dózu 250 ml, kelímek na 
hydroxid sodný a plastovou kapací lahvičku na ethanol.  
 Z těchto nádob se osvědčila především kapací plastová lahvička, která je velmi dobře 
ovladatelná i v ochranných rukavicích a navíc je dostatečně těsná, aby se ethanol při skladování 
nevypařoval. 
 Kelímek na hydroxid sodný může být nahrazen jinou nádobou, je zde určitý požadavek 
na těsnost uzavření z důvodu hygroskopických vlastností hydroxidu sodného a možnosti 
agresivního působení na gázové kompresy. Do navržené soupravy byl uvedený kelímek zvolen 
z toho důvodu, že je ve velkých množstvích k dispozici ve skladech CO. 
 Pro obal soupravy a následně pro uložení kontaminovaných přířezů byla zvolena 
plastová dóza, která se běžně používá jako obal pevných chemikálií. Její vnitřní víčko 
umožňuje vyjmutí komponent soupravy a jejich položení třeba i na kontaminovaný povrch (viz 
obr. 2). 
  Systém dvou víček pak zaručuje dostatečnou hermetičnost. Vzorky soupravy po 
dekontaminaci látky VX a yperitu byly uloženy na 5 hodin do exsikátoru a vzduch v exsikátoru 
byl potom analyzován metodou GC/MS metodikou SPME, popsanou v předcházejícím článku 
[12]. Výsledkem těchto zkoušek bylo, že v ovzduší kolem dózy nebyly detekovány žádné stopy 
bojových chemických látek ani ethanolu. V každém případě však lze uvedenou dózu nahradit 
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jinou nádobou, která by s ohledem na komponenty soupravy splnila požadavky na objem a 
zároveň splnila požadavky na hermetičnost. 
 Při ověřování postupu byly testovány rovněž velikosti gázových kompresů 50 x 50 mm, 
75 x 75 mm a 100 x 100 mm. Nejlépe se osvědčila velikost 75 x 75 mm [13].  
 
Ekonomické zhodnocení 
 
 Ekonomické zhodnocení prostředku INDEHA je nutno provést z hlediska 
potenciálního výrobce resp. dodavatele. 
 Pro případ, že by výrobcem byla určitá firma, tak by se zřejmě jednalo o dodavatele 
chemikálií. Proto byl uvedený projekt předložen náhodně vybrané tuzemské firmě PENTA 
s.r.o. Praha, která dodává chemikálie, s požadavkem na kalkulaci ceny soupravy. Společnost 
stanovila cenu kompletní soupravy včetně předepsaných nálepek a návodu k použití na              
120,- Kč bez DPH. Evidentně se tedy jedná o cenu podstatně nižší, než činí ceny komerčních 
prostředků [12].  
 Druhou variantou je potom kompletace a zajištění prostředků INDEHA silami 
chemických laboratoří HZS krajů. Pro takový případ uvádí cenovou kalkulaci následující 
tabulka 1. 
 

Tabulka 1 
Cenová kalkulace 1 ks prostředku pro individuální dekontaminaci hasiče (INDEHA) 

kompletovaného vlastními silami 
 

Materiál 
Jednotková 
cena, Kč bez 

DPH 

Množství 
v 1 soupravě 

Cena, 
Kč bez 
DPH 

Poznámka 

Plastová dóza 250 ml 21,- / ks 1 ks 21,00  

Plastová lahvička 
kapací 20 ml 360,- / 100 ks 1 ks 3,60  

Plastový kelímek 
průměr 45 mm, 
výška 30 mm 

- 1 ks - K dispozici ve 
skladech CO 

Gázové kompresy  
nesterilní  
75 x 75 mm 

25,- / 100 ks 12 ks 3,00  

Ethanol 
denaturovaný 31,- / l 20 ml 0,62  

Hydroxid sodný 
pevný, tech. 23,- / kg 20 g 0,46  

Štítky s nápisy - 3 - 

Nelze vyčíslit, 
v laboratořích se 
tiskárny štítků 
běžně používají 

 Celková cena 1 soupravy, Kč bez DPH:  28,68  
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METODIKA INDIVIDUÁLNÍ DEKONTAMINACE SOUPRAVOU INDEHA 
 
 Souprava INDEHA je určena k provedení dekontaminace kontaminovaných částí 
povrchu těla, prostředků individuální ochrany a věcných prostředků bezprostředně po 
kontaminaci svépomocí nebo vzájemnou pomocí. Souprava postačuje na dekontaminaci plochy 
minimálně 9 dm2. 
 Postup individuální dekontaminace: 
1. Otevřít plastovou dózu. 
2. Obě víčka položit na podložku a na ně umístit veškerý obsah soupravy. 
3. Gázový přířez uchopit za protilehlé rohy. 
4. Suchým gázovým přířezem odsát případné větší kapky kontaminantu (obr. 3). Opakovat 

dalším jedním až dvěma suchými přířezy (podle velikosti kontaminované plochy). 
5. Další gázový přířez ovlhčit 15 až 20 kapkami ethanolu (obr. 4). 
6. Důkladně otírat povrch ovlhčeným přířezem. Opakovat dalšími až pěti ovlhčenými přířezy 

(podle velikosti kontaminované plochy). 
7. Posledními dvěma až třemi ovlhčenými tampony důkladně otřít rukavice. 
8. Všechny použité přířezy odhazovat do plastové dózy. 
9. Po ukončení dekontaminace nasypat do dózy hydroxid sodný z kelímku (obr. 5), popř. 

vhodit do dózy otevřený kelímek s hydroxidem sodným. 
10. Pokud je k dispozici voda, zalít obsah dózy asi do třetiny vodou. 
11. Dózu uzavřít oběma víčky a odevzdat k likvidaci příslušné chemické laboratoři HZS. 
 

 
 

Obr. 3 
Odsátí kapek kontaminantu suchým tamponem 
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Obr. 4 
Ovlhčení tamponu ethanolem 

 

 
 

Obr. 5 
Zasypání odpadních tamponů hydroxidem sodným 

 
 
OVĚŘENÍ PROSTŘEDKU A METODIKY 
 
 Popsaný prostředek individuální dekontaminace a navržená metodika byly ověřeny při 
dekontaminaci vzorků ocelového plechu s nátěrem a protichemického ochranného oděvu 
velikosti 30 x 30 cm. Jako kontaminanty byly použity látka VX, sulfidický yperit, o-kresol a 
akrylonitril, které jsou specifikovány v předcházejícím sdělení [11], a dále soman                     
[O-(3,3-dimethyl-2-butyl)methylfluorfosfonát] (VOZ 072 Zemianské Kostoľany, vyroben 1990, 
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číslo atestu 02/90, čistota 77 %). Při ověření bylo postupováno přesně podle metodiky uvedené 
v předcházející kapitole. Specifikaci zkušebních povrchů, postup jejich kontaminace a postupy 
stanovení zbytkové kontaminace povrchů popisuje předcházející článek [11], přičemž postup 
stanovení somanu byl shodný s popsaným postupem stanovení látky VX. 
 Ověřovací zkoušky byly provedeny nezávisle 5 pracovníky, z dekontaminovaného 
povrchu byly provedeny vždy 3 stěry na ploše 10 x 10 cm. Výsledné hodnoty zbytkové 
kontaminace, které shrnuje tabulka 2, jsou tedy průměrnými hodnotami z 15 měření. Spotřebu 
materiálu při ověřovacích zkouškách uvádí tabulka 3. 
 Výsledky v tabulce 2 dokazují dostatečnou dekontaminační účinnost postupu na 
všechny testované kontaminanty. Ve všech případech bylo dosaženo nižší průměrné hodnoty 
zbytkové kontaminace, než činí hodnota povolená, přičemž ani v jednom z 15 měření daná 
kontaminace povolenou hodnotu nepřekročila.  
 Z údajů v tabulce 3 vyplývá, že složení soupravy s rezervou postačuje na 
dekontaminaci plochy 30 x 30 cm.  
 

Tabulka 2 
Vyhodnocení hodnot povrchové zbytkové kontaminace po aplikaci prostředku pro individuální 

dekontaminaci hasiče INDEHA dosažených nezávisle 5 pracovníky 
(dekontaminovaná plocha 9 dm2, počet měření n = 15) 

 

Kontaminant 

Výchozí 
hustota 

kontaminace, 
g/m2 

Povolená 
zbytková 

kontaminace, 
mg/m2 

Zkušební 
povrch 

Průměrná 
hodnota 
zbytkové 

kontaminace, 
mg/m2 

Relativní 
směrodatná 
odchylka, 

% 

Soman 7,0 12 Ochranný 
oděv 0,037 7,1 

   Natřený 
plech 0,014 6,8 

Látka VX 2,1 1 Ochranný 
oděv 0,66 8,4 

   Natřený 
plech 0,38 5,2 

Sulfidický 10,0 10 Ochranný 
oděv 0,26 9,0 

yperit   Natřený 
plech 0,22 6,3 

o-Kresol 50,0 100 Ochranný 
oděv < 1,0 - 

   Natřený 
plech 12 5,8 

Akrylonitril 50,0 10 Ochranný 
oděv 1,3 7,6 

   Natřený 
plech < 0,2 - 
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Tabulka 3 
Spotřeba materiálu při ověřovacích zkouškách prostředku pro individuální dekontaminaci 

hasiče INDEHA provedených nezávisle 5 pracovníky (dekontaminovaná plocha 9 dm2) 
 

Materiál Množství 
v soupravě 

Spotřebované 
množství 

Kompresy na odsátí velkých kapek kontaminantu - 2 – 3 ks 
Kompresy na otírání povrchu ethanolem - 4 – 5 ks 
Kompresy na otření rukavic - 2 ks 
Kompresy celkem 12 ks 8 – 10 ks 
Ethanol 20 ml 10 – 17 ml 

 
 
REALIZACE VÝSLEDKŮ V PRAXI 
 

Výstupy řešení projektu byly poskytnuty generálnímu ředitelství HZS ČR, které na 
základě dosažených výsledků rozhodlo o zavedení prostředku pro individuální dekontaminaci 
hasiče (INDEHA) do HZS ČR. V dokumentu pro HZS krajů, útvary a zařízení HZS ČR [16] 
byly popsány přednosti soupravy proti jiným komerčním prostředkům a stručně popsány 
výsledky testování. 

Uvedený dokument stanovil, že soupravou INDEHA budou u jednotek vybaveny 
minimálně první výjezdové vozidlo, stanoviště dekontaminace osob a techniky, technické 
automobily chemické a protiplynové automobily nebo kontejnery. 

Zároveň bylo rozhodnuto o centrálním nákupu potřebného materiálu a o kompletaci 
souprav silami chemických laboratoří HZS krajů. Jednotky HZS si tedy potřebný počet souprav 
objednaly u teritoriálně příslušné laboratoře. 
 
 
ZÁVĚR 
 
 Byla navržena a v praxi realizována souprava s názvem „Prostředek pro individuální 
dekontaminaci hasiče (INDEHA)“. Souprava je určena pro okamžitou dekontaminaci plochy 
9 dm2 kontaminovanou bojovými chemickými nebo jinými nebezpečnými látkami a obsahuje 
gázové kompresy, ethanol a hydroxid sodný. Současně byla vypracována metodika individuální 
dekontaminace. Pro potřeby jednotek HZS byly soupravy zhotoveny silami chemických 
laboratoří HZS krajů. Zavedením prostředku byl odstraněn závažný nedostatek 
v protichemickém zabezpečení zasahujících jednotek, kterým byla absence možnosti rychlé 
individuální dekontaminace. K rozhodujícím přednostem navrženého prostředku patří: 
• vysoká dekontaminační účinnost na bojové chemické látky a jiné nebezpečné chemické 

látky srovnatelná s účinností komerčních prostředků nebo vyšší,  
• možnost dekontaminace těžko přístupných míst a nezávislost na poloze kontaminované 

plochy,  
• nezávislost na zdroji vody pro oplach dekontaminované plochy, 
• možnost dekontaminace za velmi nízkých teplot pod 0 °C,  
• bezpečný postup likvidace kontaminovaných odpadů,  
• dlouhá doba exspirace,  
• nízká cena soupravy. 
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 K určitým nevýhodám je možno zařadit omezení na nenasákavé a neporézní povrchy, 
jednorázové použití soupravy a relativní pracnost při několikanásobném otírání povrchu. 
 
 

Résumé 
 Kit called „Means for individual decontamination firefighter (INDEHA)“ was 
proposed and implemented in practice. Kit is intended for immediate decontamination area 
9 dm2 contaminated by chemical warfare agents or other dangerous substances and includes 
gauze compresses, ethanol and sodium hydroxide. The methodology of individual 
decontamination has been developed simultaneously. For needs FRS units were kits made in 
regional chemical laboratories FRS. By the introduction of this kits was removed serious deficit 
of absence of possibility of rapid individual decontamination.     
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Použité zkratky: 
 
HZS –  hasičský záchranný sbor 
CO –  civilní ochrana 
SOO CO –  speciální ochranný oděv civilní ochrany 
VX –  O-ethyl-S-(diisopropylaminoethyl)methylthiofosfonát 
RSDL –  Reactive Skin Decontamination Lotion 
ZPJ –  zdravotnický prostředek jednotlivce 
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