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PŘEDNÁŠKY 

DEKONTAMINACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK POMOCÍ ŽELEZA 

VE VYSOKÝCH OXIDAČNÍCH STAVECH (FERÁTŮ) 

DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS USED BY IRON 

IN HIGH OXIDATION STATES (FERRATES) 

Marek Andrlea*, Jan Filipb, Jana Obornáb, Ivo Medříkb 

a Vojenský výzkumný ústav, s.p., Veslařská 230, 637 00, Brno, Česká republika  
b Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, UP Olomouc, Šlechtitelů 27, 783 71, 
Olomouc  
*Korespondující autor. e-mail: andrle@vvubrno.cz.cz, tel.: +420 532 191 385 

 

Abstrakt 
Předkládaný příspěvek se zabývá využitím ferátů (železičnanů a železanů) v oblasti 

dekontaminace bojových chemických látek. Práce je zaměřena na studium rychlostí 

dekontaminačních reakcí a dekontaminační kapacity použitého oxidačního materiálu 

s vybranými bojovými chemickými látkami (yperit, soman a látka VX). Získané výsledky 

z laboratorních experimentů pak byly plně využity při testech v pilotním měřítku, kde byla 

sledována účinnost dekontaminace v závislosti na koncentraci preparátu, způsobu aplikace a 

době působení. Účinnost dekontaminace se lišila dle druhu testované bojové chemické látky a 

byla závislá na typu dekontaminovaného povrchu (písek, beton, asfalt a tráva). Procenta 

dekontaminace povrchů se pak pohybovaly v rozmezí od 62 % až do 100 %. 

Klíčová slova: dekontaminace, yperit, soman, látka VX, ferát 

 

Abstract 
This paper deals with the use of ferrates (FeV and FeIV) in the field of decontamination of 

chemical warfare agents. The work is focused on the study of the decontamination reaction 

rates and the decontamination capacity of the used oxidation material with selected chemical 

warfare agents (sulfur mustard, soman and VX). The results obtained from the laboratory 

experiments were then fully utilized in the pilot scale tests, where the decontamination 

efficiency was monitored depending on the concentration of the preparation, the time of 

application. The decontamination efficiency differed according to the type of chemical warfare 

agents and was dependent on the type of decontaminated surface (sand, concrete, asphalt and 

grass). The percentage of decontamination of the surfaces then ranged from 62 % to 100 %. 

Key words: decontamination, sulfur mustard, soman, VX, ferrate 
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ASSESSMENT OF SECONDARY CONTAMINATION AFTER APLYING 

OF CURRENT MILITARY DECONTAMINATION METHODS 
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Abstrakt 
Proces dekontaminace, odstraňování chemických a biologických rizik (CB) z povrchů, budov, 

vozidel a venkovních prostorů je klíčovým krokem k úspěšné reakci na útok zahrnující CB látky. 

Základním požadavkem pro dekontaminaci je, aby jako proces byla rychlá, extrémně důkladná 

při zachování její ekologické šetrnosti s cílem dosáhnout maximální úrovně její účinnosti v 

souvislosti s otázkou zbytkové kontaminace a zbytkového zdravotního rizika, které z toho 

vyplývá. I když je známa úroveň zbytkové kontaminace po dekontaminaci, není triviální 

jednoznačně stanovit zdravotní rizika s ní spojená. Cílem projektu RACED bylo proto navrhnout 

nástroj pro řízení rizik, který by umožnil oprávněným osobám racionálně a důvěrně deklarovat 

dostatečnou účinnost dekontaminačního procesu nebo potřeb pro opětovné provedení 

dekontaminačního kroku nebo úpravu postupu z hlediska dekontaminačních prostředků, času 

nebo její kvality. 

Klíčová slova: CB dekontaminace, zbytková kontaminace, posouzení zdravotního rizika 

 

Abstrakt 
The process of decontamination, removing chemical and biological (CB) hazards from surfaces, 

buildings, vehicles and outdoor areas, is a key step in successful response to an attack involving 

CB agents. The basic requirement for the process of decontamination is to be quick, extremely 

thorough and environmentally inert while trying to reach the maximum level of 

decontamination process efficiency related to the question of residual contamination and 

remaining health risk arising therefrom. Even if residual contamination is known, it is not 

possible to relate unambiguously that to the remaining health hazard. The aim of the RACED 

project was to propose a risk management tool that allowed the operational decision maker to 

declare rationally and confidently sufficient efficacy of the decontamination process or needs 

for redo the decontamination step, or adjust the procedure in terms of decontamination 

means, time or thoroughness. 

Key words:  CB decontamination, residual contamination, health risk assessment 
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DEGRADATION IN AQUEOUS ENVIRONMENT 
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Abstrakt 
Porézní koordinační polymery, označované zkratkou MOF (Metal-Organic Frameworks), jsou 

nové a stále se rozvíjející typy materiálů se zajímavými vlastnostmi (např. vysoký měrný povrch, 

schopnost sorpce plynů, katalytický aktivita, apod.). Jedná se o krystalické, porézní materiály, 

které se skládají z kovových (oxo)klastrů navzájem propojených organickými linkery (ligandy). 

MOFy na bázi ZrIV oxoklastrů, [Zr6O4(OH)4], jsou účinnými katalyzátory pro rozklad 

organofosfátových toxických sloučenin, zejména pesticidů a nervově paralytických bojových 

látek. Náš příspěvek je věnován využití UiO-66, který se skládá ze zmíněných Zr-klastů a kyseliny 

tereftalové, pro degradaci methyl-paraoxonu ve vodném prostředí. Nalezli jsme korelaci mezi 

rychlostí jeho degradace, počtem defektů ve struktuře UiO-66 a stabilitou UiO-66 ve vodném 

prostředí. Při pH vyšších než 7.0 roste rychlost degradace methyl-paraoxonu. Tento průběh 

souvisí s tvorbou nových katalytických center, jejichž vznik je spojen s rozkladem UiO-66. 

Klíčová slova: Organokovová síť (MOF), organofosfáty, degradace 

Abstract 

Porous coordination polymers, known as metal-organic frameworks (MOFs), are new and 

developing class of materials with advantageous properties (e.g., high surface area, sorption of 

gasses, catalytic activity, etc.). These crystalline porous materials are composed of metal 

(oxo)clusters, which are connected by organic linkers (ligands). The Zr-based MOFs of the UiO-

66 family are among the most studied systems. MOFs containing ZrIV oxoclusters, [Zr6O4(OH)4], 

are effective catalysts for the degradation of toxic organophosphates, mainly pesticides and 

chemical warfare agents. Here, we report on degradation of methyl-paraoxone by UiO-66 

composed of the [Zr6O4(OH)4] clusters linked together by terephthalic acid. We correlate the 

degradation rate of methyl-paraoxone with a number of defects in the structure and UiO-66 

stability at aqueous medium. At the pH above 7.0, the degradation rate of methyl-paraoxone 

increases when compared with that at lower pHs. This behaviour is related to the formation of 

new catalytic centres, which is connected with the UiO-66 decomposition.  

Key words: Metal-Organic Framework (MOF), organophosphate, degradation 
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Abstract 
Poznatky zjištěné v průběhu vyšetřování zneužití chemických zbraní „Investigation of Alleged 

Use of CWs“ (IAU), které prováděly inspekční týmy OPCW/UN v Syrské arabské republice a při 

vyšetřování otrav osob v U.K., jasně ukázaly, že problematika CBRNe forenzní analýzy se týká 

řady oblastí, od bezpečnostních složek přes toxikologická vyšetření biomedicinských vzorků a 

identifikaci zdroje CBRNe až po rekonstrukce dějů, které události předcházely. Při důkladné 

komplexní CBRNe forenzní analýze je třeba brát v úvahu související rizika vyplývající z možné 

přítomnosti vysoce nebezpečných CBRNe materiálů v místě vyšetřování. Nedávné kriminální 

případy s vysoce toxickou látkou v U. K. jsou názornou ukázkou toho, že tradiční postupy při 

forenzní analýze v místě vyšetřování (odběr vzorků, DNA, otisků prstů, biologických vzorků, 

fyzických i elektronických stop ad.) je třeba přizpůsobit novým potřebám. Příspěvek pojednává 

o efektivním propojení formálních procesů IAU a potřeb úpravy tradičních postupů vyšetřování 

o nové prvky související s rizikem přítomnosti CBRNe materiálů za účelem zlepšení forenzních 

postupů při evidenci sběru vzorků a laboratorních vyšetření při identifikaci CBRNe materiálů.  

Key words: CBRNe, forenzní analýza, IAU 

Abstract 
The experience from the Investigation of Alleged Use of CWs (IAU) inspections conducted by 

the OPCW/UN inspection teams in the Syrian Arab Republic and the event with poisoning of 

the individuals in UK, brought the essential needs of the broader applications of CBRNe 

forensics in law enforcement, biomedical sample toxicology, CBRNe source identification and 

reconstruction of the past events such as in the field of CBRNe archaeology. The well-developed 

fields of CBRNe forensics become considerable more challenging when additional hazards, such 

CBRNe are present at a scene of an investigation. Recent case of high toxic substance used 

during a crime incident in UK is significantly legitimate case for the improvement of traditional 

forensics to operate and collect all evidence in contaminated crime scene environment 

(substances, DNA, fingerprints, bio-samples, physical and electronic evidences, etc.). The 

presentation will focus on the synergy activities of a formal IAU process in combination of the 

needs with improved traditional and new CBRN forensics components in order to enhance 

forensic capabilities for the evidence collection and of the laboratories for CBRNe substances 

identification.  

Key words: CBRNe, forensics, IAU 
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Abstrakt 
Ochrana osob a prostředí před účinky nebezpečných chemických látek představuje komplexní 

problematiku, jejíž metodologie i techniky jsou již vysoce rozvinuté. Likvidace nebezpečných 

látek v koncentrované formě lze efektivně dosáhnout konvenčními metodami – chemickými 

činidly, či vysokoteplotním rozkladem/oxidací. Prostor pro inovace a použití plazmových 

technologií však představují zejména situace, kde látka kontaminuje v nízkých koncentracích 

povrchy, či plynnou fázi. Zejména pak tehdy, kdy vlastnosti kontaminovaných předmětů, či 

materiálů nejsou kompatibilní s užitím „mokré“ chemické cesty, či vysokých teplot. V rámci 

přednášky budou představeny příklady, výhody/nevýhody použití plazmových technologií pro 

dekontaminaci/rozklad nebezpečných látek a modelový příklad rozkladu těkavých organických 

látek (VOC) obsažených v plynném prostředí (odpadní vzdušniny). 

Klíčová slova: plazmová technologie, nebezpečné látky, dekontaminace 

 

Abstract 
The protection of people and environment against the hazardous substances represents a 

complex issue, for which the methodology and techniques are already highly developed. The 

disposal of hazardous substances in concentrated form can be effectively achieved using 

conventional methods – chemical reagents, or high temperature decomposition/oxidation. The 

space for innovative plasma technologies can be found in situations, where low-concentration 

contamination of surfaces or gas occurs. Esp. when the properties of contaminated objects/ 

materials are non-compatible to ‘wet’ chemical and/or high-temperature treatment. In the 

lecture the examples of plasma technologies for decontamination/decomposition of hazardous 

substances will be discussed as well as their advantages/drawbacks. The model example of VOC 

decomposition will be presented also (waste gas). 

Key words: plasma technology, hazardous substances, decontamination  
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PRESSURE IONIZATION AND COLLISIONALLY INDUCED DISSOCIATION 

(CID) – NEW TECHNOLOGY FOR DETECTION AND IDENTIFICATION 

OF HAZARDOUS COMPOUNDS 
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Abstrakt 
Přednáška je věnovaná poslední generaci mobilního hmotnostního spektrometru MX908 

založeného na technologií HPMS. Spektrometr využívá miniaturizovanou iontovou past (r0 cca. 

250 m), díky malému rozměru a použití radiálních frekvencí v oblasti 10 MHz je možné 

pracovat za tlaku 1 – 10 torr. To otevírá nové možnosti při použití v mobilních zařízeních, 

k vytvoření vakua postačuje vícestupňová scrollová pumpa. Použitá atmosférická ionizace 

(korona výboj s dvojí polaritou) generuje s vysokou účinností positivně a negativně nabité ionty 

bez nutnosti použití dopantu. Konstrukce přístroje umožňuje přímou analýzu plynné fáze 

(kontinuální průtok 3 – 8 cm3.min-1) nebo využití termální desorpce pro detekci látek 

v kondenzované fázi. V přednášce budou demonstrovány reálné výsledky při analýze CW a také 

využití kolizně indukované disociace při analýzy derivátů fentanylu. 

Klíčová slova: Detekce, hmotnostní spektrometrie, HPMS, API, CID, bojové chemické látky, 
fentanyl, deriváty fentanylu, MX908 

Abstract 
Last generation of mobile Mass Spectrometer MX908 based on HPMS technology will be 

presented. The system employs a stretched-length ion trap with app. 250 um r0 operating at 

multiple radial frequencies around 10 MHz.  This design allows to operate Mass spectrometer 

at pressure 1 – 10  torr which can be generated by small multistage scroll pump. Atmospheric 

pressure ionization with dual polarity corona discharge ionizer is used and provides highly 

efficient generation of both positive and negative ions without a dopant. Spectrometer is 

designed for continuous detection in gas phase (continuous flow 3 – 8 sccm) or for detection 

of compounds in condensed phase with use of thermal desorption. Real examples of CW 

detection alongs with detection of different analogs of fentanyl with use of CID will be 

presented. 

Key words: Detection, Mass spectrometry, HPMS, API, CID, CW, fentanyl, fentanyl analogs 
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Abstrakt 
Hrozba zneužití chemických bojových látek nebo jejich náhodné rozšíření při manipulaci 

s nálezy neznámých předmětů je stále reálná. Pro rychlé a jednoduché zjištění přítomnosti 

těchto látek v kapalné podobě se s výhodou používají detekční papírky např. PP-3, které jsou 

založeny na principu barevných indikátorů reagujících skupinově na látky typu H, G a V. Toto 

řešení se používá již mnoho let, ale jeho nevýhodou je velký počet falešně pozitivních reakcí a 

poměrně malá specifita. Příspěvek sumarizuje dosavadní poznatky v této oblasti s ohledem na 

stále aktuální potřebu dalšího rozvoje jednoduchých detekčních prostředků pro zjišťování 

přítomnosti nejen chemických bojových látek a jejich prekurzorů, ale i řady toxických 

průmyslových chemikálií. Další vývoj v oblasti plošných detektorů spočívá ve zkoušení nových 

detekčních principů založených na doposud nevyužívaných reakcích analyt-chromogenní 

činidlo, v optimalizaci stávajících detekčních principů s využitím nových typů nosičů, zvyšováním 

specifičnosti a stability barevných odezev a rozšířením o možnost detekce i kapalných aerosolů. 

Klíčová slova: detekční papírky, barevné reakce, bojové chemické látky, toxické průmyslové 
chemikálie, aerosol 

Abstract 
The threat of misuse of chemical warfare agents or their accidental release during handling of 

unknown objects is still real. Detection papers, such as PP-3, used for rapid and simple 

detection of these agents, are based on detection principle using indicators giving group colour 

reaction with H, G, or V agents. This simple solution has been used for many years, however it 

shows some disadvantages, namely many false positive responses and quite low specificity. The 

article summarises current knowledge in this field, regarding actual needs of developing simple 

detection means for rapid detection of chemical warfare agents and their precursors as well as 

many toxic industrial compounds. Ongoing research of planar detectors focuses on testing of 

new detection principles based on unused chromogenic reagents, optimisation of current 

detection principles using new types of carriers, increasing the specificity and stability of colour 

products and searching of possibilities for liquid aerosol detection. 

Key words: detection papers, colour reactions, chemical warfare agents, toxic chemical 

compounds, aerosol   
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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností polní výstroje pomocí tepelného 
manekýna Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je ověření měřicí 
metodiky, která vychází z normy ČSN EN 15831 a její aplikovatelnosti v podmínkách použitého 
měřicího vybavení. Metoda byl následně použita při měření 8 různých kombinací polní výstroje 
s cílem stanovit celkový tepelný odpor jednotlivých skladeb, které byly shodné z pohledu 
vrstvení oděvu, ale různé z hlediska použitých textilních materiálů. Dále je diskutována možnost 
využití paralelního či sériového přístupu k výpočtu celkového tepelného odporu a jeho vliv na 
vyčíslený celkový tepelný odpor konkrétní skladby uniformy. Získané hodnoty jsou pak důležité 
nejen pro zhodnocení vhodností dané kombinace výstroje pro určité klimatické pásmo a odhad 
případného tepelného stresu, ale také jsou nezbytné jako parametry pro  termofyziologické 
modely a detailní predikci tepelné zátěže lidského organizmu. 

Klíčová slova: tepelný odpor, polní uniforma, textilní materiál, manekýn, klimakomora 

 

Abstract 

The paper deals with the clothing properties measurement of military ensembles by the means 
of Newton thermal manikin and Brno University of Technology climatic chamber. The focal 
point is the verification of the measurement methodology, which is based on ČSN EN 15831 
and its applicability in the conditions defined by the used equipment. The method was 
subsequently tested on 8 different combinations of military clothing in order to determine the 
clothing thermal resistance of each ensemble, with similar layering but different textile 
materials used. The differences in a parallel and serial approach for calculating the overall 
thermal resistance and its influence on the quantification of overall thermal resistance of the 
military uniforms are discussed as well. The results of the investigation are important not only 
for the prediction of potential heat stress in defined climate conditions but they are also crucial 
inputs for thermophysiological models and detail prediction of body heat load.  

Key words: thermal resistance, military clothing, textile material, manikin, climatic chamber 
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Abstrakt 
V přednášce bude představena rozsáhlá skupina látek, kterou lze označit jako v současnosti 

používané pesticidy (z angl. currently used pesticides – CUPs). Jedná se o chemicky velice 

heterogenní skupinu látek, které v současnosti jsou nebo byly v nedávné minulosti schválené a 

používané jako účinné látky na ochranu rostlin. Porfolio pesticidů prošlo v posledních pěti 

desetiletích výraznými změnami: od organochlorovaných látek, u kterých byl problém jejich 

vysoká perzistence, bioakumulace, chronická toxicita a dálkový transport v prostředí, k dalším 

látkám, které sice mají příznivější environmentální vlastnosti, ovšem nelze říci, že nepředstavují 

pro životní prostředí problém. To je dáno jejich velmi vysokou spotřebou v současném systému 

zemědělského hospodaření zcela závislého na agrochemikáliích. Kromě toho je řada z těchto 

látek stále problematická jak z hlediska jejich environmentálního osudu, tak nežádoucích 

účinků. Příspěvek má za cíl se skupinou CUPs seznámit, stručně představit současnou EU 

legislativu přípravků na ochranu rostlin a komentovat výskyt, osud a účinky CUPs v prostředí. 

Klíčová slova: pesticidy, půda, voda, nebezpečnost, rizika 

Abstrakt 
The lecture will present a large group of substances called “currently used pesticides” (CUPs). 

It is a chemically very heterogeneous group of substances that share the fact that they are 

currently or have recently been approved and used as active ingredients in plant protection 

products. The pesticide portfolio has undergone significant changes over the last five decades: 

from organochlorine persistent substances with very high persistence, bioaccumulation, 

chronic toxicity and long-distance transport in the environment to other substances which, 

although generally have more favorable environmental properties, still may pose problems for 

the environment. This is due to their very high use in the current agriculture systems that are 

completely dependent on agrochemicals. In addition, many of these substances are still 

problematic both in terms of their environmental fate and undesirable effects. 

The presentation aims to get listeners acquainted with the CUPs group, briefly present 

the current EU legislation on plant protection products and comment on the occurrence, fate 

and effects of CUPs in the environment. 

Key words: pesticides, soil, water, hazards, risks  
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VYUŽITÍ FLUORESCENČNÍHO PRÁŠKU K URČENÍ ÚČINNOSTI 

KONTAMINACE A DEKONTAMINACE 

USE OF FLUORESCENT POWDER TO DETERMINE CONTAMINATION 

AND DECONTAMINATION EFFICIENCY 

Josef Holečeka*, Petr Otáhala 

 a Státní ústav jaderné chemické a biologické ochrany v. v. i., Kamenná 71 Česká republika  
*Korespondující autor: e-mail: holecek@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 229 

 

Abstrakt 
Pro stanovení parametrů charakterizujících dekontaminační proces, jakými jsou hodnota 

dekontaminační účinnosti či hodnota dekontaminačního faktoru je používáno zdrojů 

ionizujícího záření. Použití těchto zdrojů je finančně náročné a nese sebou i jisté riziko 

kontaminace okolí a v neposlední řadě ohrožení zdraví. V textu je popsáno využití 

fluorescenčního pigmentu jako náhrady zdrojů ionizujícího záření pro vyhodnocení míry 

kontaminace povrchu a stanovení parametrů definujících proces dekontaminace. 

Klíčová slova: fluorescenční pigment, kontaminace, účinnost dekontaminace, analýza obrazu 

 

Abstract 
The ionizing radiation sources are being used to determine the parameters characterizing the 

decontamination process, such as decontamination efficiency or decontamination factor value. 

The use of these resources is costly and also involves a certain risk of contamination of the 

environment and, last but not least, health threats. The text describes the use of fluorescent 

pigment as a substitute for ionizing radiation sources for the evaluation of the level of surface 

contamination and the determination of parameters defining the decontamination process.  

Key words: fluorescent pigment, contamination, decontamination efficiency, image analysis  
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VLIV IONTŮ KOVŮ NA ACETYLCHOLINESTERÁZU INHIBOVANOU 

LÁTKAMI SÉRIE „V“ 

THE IMPACT OF METAL IONS ON THE ACETYLCHOLINESTERASE 

INHIBITED BY THE NERVE AGENTS „V“ TYPE 

Monika Hoskovcováa* 
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682 01 Vyškov, Česká republika  
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Abstrakt 

Biochemická reakce určená k detekci přítomnosti nervově paralytických organofosforových 

látek je založená na inhibici cholinových esteráz. Je reakcí skupinovou. Z chromogenních 

modifikací je nejčastěji využívanou právě Ellmanova reakce, pomocí níž je detekován vznik 

příslušného thiolu, který se projeví barevnou změnou. V práci byl studován vliv biogenních iontů 

jako možná cesta k odlišení zástupců nervově paralytických látek typu „V“. Jejich použití je však 

omezeno užitím ve stadiu před dealkylací enzym-inhibitorového komplexu. 

Klíčová slova: acetylcholinesteráza, biochemická metoda, Ellmanovo činidlo, nervově paralytické 
látky, kovy alkalických zemin 

 

Abstract 
Biochemical method is appointed for detection of organophosphorus nerve agents presence. 

It is based on choline esterases inhibition. It is group reaction. From chromogenic modifications 

is usually used Ellman´s reaction, which is constituted for detection of developed thiol, which 

is presented by color change. Influence of metal ions were studied in this work as possible way 

how to differentiate members of nerve agents “V” type. Their use is limited by application 

before dealkylation of enzyme-inhibitor complex. 

Key words: acetylcholinesterase,biochemical method, Ellman´s reagent, nerve agents, alkaline 

earth metal ions 
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NOVÉ ANORGANICKÉ, ORGANOKOVOVÉ A KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 

PRO ROZKLAD VYSOCE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

NEW INORGANIC, METALLO-ORGANIC AND COMPOSITE MATERIALS 

FOR DESTRUCTION OF HIGHLY DANGEROUS CHEMICALS 
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Abstrakt 
Bylo vyvinuto několik levných postupů vhodných pro přípravu reaktivních sorbentů na bázi 

oxidů kovů vyznačujících se schopností rozkládat vysoce toxické chemikálie včetně bojových 

chemických látek (BCHL). Jejich účinnost a aplikační možnosti mohou být zvýšeny kombinací 

s jinými (nano)materiály, jako např. s grafen oxidem nebo jinými nízkodimenzionálními 

materiály. Intenzivně jsou studovány postupy umožňující připravit účinné reaktivní sorbenty za 

nízké (pokojové) teploty; tyto sorbenty jsou vhodnější pro pokročilé aplikace, jako je příprava 

„inteligentních“ samoodmořovacích textilií. Pro tyto účely byly taky použity organokovové 

sloučeniny typu MOF (Metal Organic Frameworks). Přes značný pokrok zůstávají stále otevřeny 

některé otázky týkající se mechanismu působení reaktivních sorbentů a je proto třeba 

zachovávat určitou opatrnost v případech, kdy mají být výsledky získané s využitím simulantů 

BCHL aplikovány na reálné BCHL. 

Klíčová slova: reaktivní sorbenty, TiO2, CeO2, rozklad BCHL 

 

Abstract 
Several low-cost and easily scalable procedures have been developed for the preparation of 

metal oxide based reactive sorbents capable to destroy highly toxic chemicals including CWAs. 

Their efficiency and applicability can be enhanced by combination with other (nano)materials, 

such as with graphene oxide or other low-dimensional materials. Special low (ambient)-

temperature synthetic procedures are studied extensively with the goal to prepare efficient 

reactive sorbents suitable for advanced applications, such as for the preparation of smart self-

decontaminating textiles. For those purposes, so called Metal-Organic Frameworks (MOFs) 

were also used. Despite a great progress achieved in recent time, there are some open 

questions regarding the mechanisms of the reactive sorbents action. Great care should be 

taken, when the findings obtained with the CWAs simulants are transferred to the reak CWAs. 

Key words: reactive sorbents, TiO2, CeO2, CWAs destruction 
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INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZA FENTANYLU A JEHO DERIVÁTŮ 

INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FENTANYL AND ITS DERIVATIVES 
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Abstrakt 
V příspěvku jsou obsaženy informace o agonisticky působící opioidní látce 

anilidopiperidinového typu s názvem fentanyl a jeho vybraných derivátech, chemických 

a fyzikálních vlastnostech těchto sloučenin, způsobech využití v klinické a vojenské praxi 

a rovněž o možnostech jejich stanovení spektrálními a chromatografickými metodami 

v současné době jak ve stacionární, tak v polní převozní chemické laboratoři.     

V oblasti spektrální analýzy byly nalezeny optimální podmínky tvorby iontových asociátů 

fentanylu, alfentanilu, remifentanilu a sufentanilu s vybranými azobarvivy a vypracován postup 

pro jejich extrakčně spektrofotometrické stanovení. V chromatografické oblasti lze s výhodou 

využít jednoduchých metod typu TLC a HPLC. Metody jsou využitelné pro rychlé a přesné 

stanovení daných opioidů.  

Klíčová slova: fentanyl, spektrometrie, chromatografie 

 

Abstract 
The article includes information about fentanyl, an anilidopiperidine type opioid substance and 

its derivates, including information on the chemical and physical properties of these 

compounds, their use in clinical and military practice, and their determination by spectral and 

chromatographic methods in both stationary and field laboratory.  

In the field of spectral analysis, optimal conditions were found for the formation of ion 

associates of fentanyl, alfentanil, ramifentanil and sufentanil with selected azo dyes. 

Furthermore, the procedure for their extraction spectrophotometric determination was 

elaborated. In the field of chromatography, simple methods such as the TLC or HPLC method 

can be employed. The methods can be used for swift and accurate determination of the 

aforementioned opioids.. 

Key words: fentanyl, spectrometry, chromatography 
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ODOLNOST KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ HYDRATAČNÍCH VAKŮ 

PROTI BOJOVÝM CHEMICKÝM LÁTKÁM A JEJICH SROVNÁNÍ 

THE HYDRATION BAGS CONSTRUCTIVE MATERIALS RESISTIVITY 

AGAINST CHEMICAL WARFARE AGENTS AND THEIR COMPARISON 

Jan Kiszkaa, Stanislav Florusa, Pavel Otřísala* 

a Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany, Víta Nejedlého, 682 01 
Vyškov  
*Korespondující autor. e-mail: pavel.otrisal@unob.cz, tel.: +420 973 452 335 

Abstrakt 
Při práci v kontaminovaných prostorech, kde musí vojáci provádět činnost s nasazenými 

prostředky individuální ochrany, hrozí velké riziko přehřátí a dehydratace organismu. Platné 

dokumenty Armády České republiky (dále jen AČR) ukládají zabezpečit chráněné osobě 

dostatečný přísun tekutin při práci v ochranných prostředcích v závislosti na teplotě prostředí 

a charakteru vykonávané práce. Pro tuto činnost je však nezbytné vybavit vojáka hydratačním 

zařízením, které je odolné proti bojovým chemickým látkám a jehož konstrukce umožňuje 

použití tohoto zařízení s nasazenými prostředky individuální ochrany, případně další výzbrojí 

a výstrojí. Nejdůležitějším faktorem však je, aby konstrukční materiály těchto zařízení byly 

odolné pro bojové chemické látky. Cílem experimentální práce bylo ověřit odolnost 

konstrukčních materiálů hydratačních zařízení a jejich vzájemné srovnání. Pro porovnání byla 

zkoušena zařízení s deklarovanou odolností pro bojové chemické látky a bez ní.    

Klíčová slova: odolnost konstrukčních materiálů, rezistenční doba, sírový yperit, hydratační 
zařízení, dehydratace organismu, bojové chemické látky 

Abstract 
When working in contaminated areas, where soldiers must carry out activities using individual 

protective equipment, there is a high risk of overheating and dehydration. In accordance with 

the valid documents of the Army of the Czech Republic, a person using protective equipment 

has to be provided with an adequate fluid intake. The volume of the water depends on the 

temperature of the environment and the character of the work performed. To perform the 

work, it is necessary to provide the soldier with a hydration device that is resistant to chemical 

warfare agents and has a structure that allows its use when means of personal protection or 

other equipment is used. Most importantly, however, the constructive materials of such 

devices have to be resistant to chemical warfare agents. The aim of the experimental work was 

to verify the resistance of the constructive materials of hydration devices and to compare them. 

For the comparison purposes, devices designed to provide resistance to chemical warfare 

agents and those that did not provide it were tested. 

Key words: construction materials resistivity, breakthrough time, mustard gas, hydration device, 
organism dehydration, chemical warfare agents 
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LAMINOVANÉ, KOMPOZITNÍ A SENDVIČOVÉ FÓLIE (MEMBRÁNY) 

NA BÁZI GRAFEN OXIDU S NANOTEXTILIEMI  

LAMINATED COMPOSITE AND SANDWICH FOILS (MEMBRANES) BASED 

ON GRAPHENOXIDE WITH NANOTEXTILES 
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c Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, Česká Republika  
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Abstrakt 
Příspěvek popisuje přípravu suspenzí grafen oxidu a jeho hybridních sloučenin GO-biochar, GO-

C60, GO-CF 0,9, které jsou následně různou technikou aplikovány na nanotextílie. Tímto 

způsobem byly připraveny folie kompozitního a senvičového typu či laminované nanotextílie. 

U připravených produktů s využitím SEM analýzy bylo identifikováno vzájemné uspořádání 

v řezech produktů (folií). S využítím DTA, DSC analýzy byla stanovena tepelná stabilita produktů 

a vzájemně porovnána se  stabilitou nanotextilie. 

Chemické vlastnosti GO umožňují řadu jeho modifikací, částečnou redukci, tvorbu kompozitů 

s kovy a jejich oxidy. Jako příklad je popsána příprava a tepelná analýza kompozitu GO-TiO2/ PCl 

/GO-TiO2. V závěru příspěvku je navrženo možné uplatnění produktů (folií). 

Klíčová slova: grafen oxid, nanotextilie, biochar 

 

Abstract 
The article describes the preparation of graphenoxide suspension and its hybride compounds 

GO-biochar, GO-C60, GO-CF 0,9 which are applicated onto nanotextiles using various 

techniques. Sandwich and composite foils and laminated nanotextiles were prepared. The 

layouts of the final foil products were studied using SEM analysis. Thermal stability of the 

products was tested using DTA, DSC analysis and compared to the nanotextile stability. 

Chemické vlastnosti GO umožňují řadu jeho modifikací, částečnou redukci, tvorbu kompozitů 

s kovy a jejich oxidy. Jako příklad je popsána příprava a tepelná analýza kompozitu GO-TiO2/ 

PCl /GO-TiO2. V závěru příspěvku je navrženo možné uplatnění produktů (folií). 

Key words: graphenoxide, nanotextile, biochar 
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CITLIVOSTNÍ STUDIE TERMOFYZIOLOGICKÉHO MODELU ZALOŽENÉM 
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SENSITIVITY STUDY OF FIALA-BASED HUMAN THERMOPHYSIOLOGICAL 

MODEL 
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Abstrakt 

Použití ochranných obleků při práci v náročných podmínkách zvyšuje tepelný stres člověka, což 

může mít v určité míře špatný vliv na fyziologický stav jedince. K vyhodnocení tepelného stresu 

člověka byly vyvinuty tepelné indexy a termofyziologické modely, jako například FMTK model 

(model lidské termofyziologie založený na Fialově přístupu). Tento model byl prvotně vytvořen 

pouze pro průměrného člověka, což může způsobovat problém pro predikci fyziologického 

chování lidí, kteří do této definice nezapadají. V tomto příspěvku je provedena citlivostní studie 

FMTK modelu pro různé hmotnosti a s tím související různé hodnoty tělesného tuku a plochy 

pokožky jedinců. Výsledky jsou porovnány s predikovanými hodnotami pro průměrného 

člověka a je provedena studie smysluplnosti individualizace pro různé teploty okolního 

prostředí.  

Klíčová slova: termofyziologický model, tepelný stres, citlivostní studie 

 

Abstract 
The use of protective clothing under extreme conditions increases heat stress of human, which 

can lead to bad influence on his physiology. For this purpose, the thermal indices and the 

thermophysiologial models have been developed, like for example Fiala-based 

thermophysiological model, called FMTK. This model was originally developed for average man, 

which can lead to problems with prediction of heat stress for people who do not meet this 

definition. This article deals with sensitivity study of FMTK model for different mass, values of 

body fat and skin area. Results are compared with predicted values for averaged man and the 

relevance study of individualization for different ambient temperatures is presented. 

Key words: thermophysiological model, heat stress, sensitivity study 
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ATTENUATION OF PENETRATING IONISING RADIATION IN SHIELDING 
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Abstrakt 
V rámci výzkumného úkolu Inteligentní textilie proti CBRN látkám (VI20172020059) jsou 

vyvíjeny nové materiály pro stínící vrstvu ochranných oděvů, která by účinně zeslabovala 

pronikavé gama a rentgenové záření o energiích do 100 keV. 

Obsahem prezentovaného příspěvku je porovnání zeslabujících vlastností jednotlivých 

materiálů pro stínící vrstvu pomocí energetické závislosti jejich hmotnostních zeslabovacích 

koeficientů, výsledky prvotního experimentálního stanovení zeslabování pronikavého 

ionizujícího záření v daných materiálech pomocí vyhodnocení naměřených spekter gama záření 

různých radionuklidů, a výsledky počítačových Monte Carlo simulací tohoto zeslabování. 

Klíčová slova: zeslabování ionizujícího záření, gamaspektrometrie, Monte Carlo simulace 

 

Abstract 

Within the framework of the Intelligent Tissue Research Project against CBRN Substances 
(VI20172020059), new materials are being developed for a shielding layer of protective clothing 
that would effectively attenuate penetrating gamma and X-rays with energies of up to 100 keV. 

The paper presents a comparison of the attenuating properties of individual materials, 
intended for the shielding layer, by the energy dependence of their mass attenuating 
coefficients. Results of initial experimental determination of the penetrating ionising radiation 
attenuation in given materials by the evaluation of measured gamma spectra of different 
radionuclides and results of the Monte Carlo computer simulations of this attenuation are 
presented in the paper as well. 

Key words: attenuation of ionising radiation, gammaspectrometry, Monte Carlo simulations  
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Abstrakt 

Projekt QUIXOTE financovaný Evropskou Obrannou Agenturou (v rámci programu CBRN-JIP) byl 

zaměřen na vývoj a otestování zařízení pro dekontaminaci B a C látek s pomocí studené plasmy.  

Řešení projektu se věnovalo šestičlenné mezinárodní konsorcium, jehož členové pocházeli jak 

z vojenské, tak civilní oblasti ze Španělska, České republiky, Rakouska a Polska. 

V rámci řešení projektu byly postaveny prototypy využívající dvě různé techniky: komoru pro 

plasmu za atmosférického tlaku a trysku pro plasmu za atmosférického tlaku. Technologie 

dekontaminace studenou plasmou je ekologicky šetrná, bezodpadová a vhodná pro citlivé 

povrchy. Vojenský výzkumný ústav, s. p. byl zodpovědný za posouzení dekontaminační 

účinnosti vyvinutého prototypu za použití 5 různých reálných BCHL. Získané výsledky budou 

představeny v prezentaci a v doprovodném článku. 

Klíčová slova: dekontaminace, studená plasma, BCHL 

Abstract 
The QUIXOTE project was aimed to develop a Biological and Chemical decontamination 

equipment form “state of the art” of Non Thermal Plasma, NTP (or also called “cold plasma”) 

technology, and setting out the technique´s feasibility and scalability as well as evaluating its 

effectiveness compared to existing responses. The developed NTP devices enable to act 

effectively on all types of biological and chemical threat agents, in extreme operational 

environment, over diverse type of samples (surfaces or substrates) by using different “cold 

plasma” techniques: Atmospheric Pressure Plasma Chamber (APPC) and Atmospheric Pressure 

Plasma Jet (APPJ). The project has been financed by the CBRN-JIP (contract A-1152-RT-GP). Six 

consortium members from the military and civilian spheres were carefully selected on the basis 

of specialist skills and areas of technical expertise deemed ‘key’ to project outcomes, and 

representing Spain, Poland, Czech Republic and Austria. The technology is clean and green with 

a bare minimum of environmentally damaging by products. Military Research Institute, was 

responsible for evaluation of the decontamination efficiency of the developed prototype using 

5 different real CWA. The obtained results will be presented in the presentation and in the 

article. 

Key words: decontamination, cold-plasma, chemical warfare agent 
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NANOVLÁKENNÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY JAKO OCHRANA PROTI 

CBRN LÁTKÁM 

NANOFIBER COMPOSITE MATERIALS AS PROTECTION AGAINST CBRN 

AGENTS 

Petr Mikeša*, Jiří Slabotínskýb, Veronika Mákováa, Eva Košťákováa, Věra Jenčováa, Jakub 
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a Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, Česká Republika 
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*Korespondující autor. e-mail: petr.mikes@tul.cz, tel.: +420 774 260 620 

Abstrakt 
Nanomateriály zažívají v poslední době značný rozmach zejména z důvodu svých unikátních 

vlastností. Nanomateriály se vyskytují zejména ve formě nanočástic či mikronových částic 

s nanopóry. Takovéto částice je však nutné uchytit do struktury, aby se daly použít v praxi pro 

nejrůznější aplikace. Jednou z metod je uchycení částic mezi vlákna tak, aby nedocházelo 

k jejich uvolňování a zároveň byly zachovány jejich vlastnosti. Toho lze dosáhnout kombinací 

naprašování částic přímo do zvlákňovacího procesu jako je například melt-blown nebo 

elektrostatické zvlákňování, případně kombinace obojího. Tímto způsobem je možné vytvořit 

zcela unikátní kompozitní materiál, který lze následně kombinovat s dalšími v závislosti na jeho 

použití. Vytvořená vrstva slouží zejména jako sorbent chemických a biologických bojových látek. 

V kombinaci s dalšími částmi jako jsou hydro/oleofóbní a detekční vrstvy tak je snaha vytvořit 

unikátní materiál, který bude sloužit pro použití jako ochrana proti CBRN látkám.  

Klíčová slova: nanovlákenné kompozity, melt-blown, AC elektrospinning hydrofobicita, 
oleofobicita, CBRN 

Abstract 
Nanomaterials have been experiencing considerable upsurge in recent years, namely due to 

their unique properties. Nanomaterials occur mostly in the form of nanoparticles or micron 

particles consisting nano porous structure. However, such particles need to be attached to the 

structure so that they can be used in practice for a variety of applications. One method is to 

hold the particles between the fibers so that they do not release and retain their properties. 

This can be achieved by combining particle spraying directly into a spinning process such as 

melt-blown or electrostatic spinning, or a combination of both. In this way, it is possible to 

create a completely unique composite material which can be combined with others depending 

on its use. The layer created serves primarily as a sorbent of chemical and biological warfare 

agents. In combination with other parts such as hydro/oleophobic and detection layers, there 

is an effort to create an unique material that will serve as a protection against CBRN substances. 

Key words: nanofibrous composites, melt blown, AC electrospinning, hydrophobicity, 
oleophobicity, CBRN 
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Abstrakt 
Nanovlákenné struktury umožňují aditivovat biologicky účinné látky, například látky 

s antimikrobiálními účinky. Této skutečnosti je možné s výhodou využít pro výrobu filtračních 

materiálů, ale také ochranných oděvů a dalších ochranných prostředků. 

Typ polymeru, účinnou látku a její koncentraci, jakožto celkovou strukturu textilie obsahující 

účinnou filtrační vrstvu s antimikrobiálními účinky je nutné designovat s ohledem na 

zamýšlenou aplikaci materiálu a normované požadavky produktu, pro který byl tento materiál 

vyvinutý.     

Přednáška prezentuje výsledky vývoje filtračních médií dosahujících filtrační účinnost dle 

požadovaných norem EN ISO 16890 (nahradila EN ISO 779) zajišťujících mimo záchyt 

partikulárních nečistot antimikrobiální efekt filračního materiálu. 

Klíčová slova: nanovlákenná struktura, nanovlákna, antimikrobiální látky 

 

Abstract 
Nanofibrous structures allow the addition of biologically active substances, such as 

antimicrobial agents. This fact can be advantageously used for the production of filter materials 

but also in protective clothing and other protective equipment. 

The type of polymer, the active substance and its concentration, as the overall structure of the 

fabric containing an effective filtration layer with antimicrobial effects, must be designed with 

regard to the intended application of the material and the standard requirements of the 

product for which the material has been developed. 

The lecture presents the results of the development of filtration media achieving filtration 

efficiency according to the required standards EN ISO 16890 (replacing EN ISO 779) ensuring 

the antimicrobial effect of the filler material outside the trap of particulate impurities. 

Key words: nanofibrous structura, nanofibres, antimicrobial agents 
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VYUŽITÍ SENZORŮ NA BÁZI VODIVÝCH POLYMERŮ PRO SLEDOVÁNÍ 

KONCENTRACE TOXICKÝCH PAR A PLYNŮ 

EMPLOYMENT OF SENSORS BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS FOR 

MONITORING CONCENTRATION OF TOXIC VAPORS AND GASES 

Vladimír Obšelb , Pavel Otřísala*, Stanislav Florusa 

a Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany, Víta Nejedlého, 682 01 
Vyškov, Česká republika 
b DEZA – Detekce a záchyt škodlivin, Hochmanova 1, 628 00 Brno, Česká republika 
*Korespondující autor. e-mail: pavel.otrisal@unob.cz, tel.: +420 973 452 335 

Abstrakt 
Byly připraveny senzory na bázi vodivých polymerů a ověřována možnost jejich využití pro 

sledování koncentrace plynných škodlivin. Při výběru vodivých polymerů, platforem a způsobu 

nanášení detekčních vrstev byly využity poznatky získané rozsáhlou rešerší zaměřenou na tuto 

problematiku. Ke zhotovení senzorů byly použity hřebínkové platformy s různými rozměry IDT 

elektrod, na které byly naneseny detekční vrstvy z polyanilínu nebo polypyrolu dotované HCl, 

(NH4)2S2O7 , FeCl3 nebo Ag. Pro QCM senzor byla použita standardní senzorová platforma 

s horizontální montáží od firmy KRYSTALY z Hradce Králové. K přípravě detekčních vrstev byly 

použity buď roztoky vodivých polymerů ve vhodném rozpouštědle nebo byla detekční vrstva 

zhotovena z reakčních složek in-situ. Připravené VP senzory byly exponovány parami 

rozpouštědel a posuzovány jejich funkční vlastnosti z hlediska možnosti jejich využití 

ke sledování průběhu permeace těkavých toxických látek bariérovými materiály.  

Klíčová slova: vodivý polymer, senzor, QCM, permeační cela, permeace, toxická látka, bariérový 
materiál, rezonantní senzor, hřebínková platforma, QCM platforma 

Abstract 

Sensors on the basis of conductive polymers were prepared and their properties for using as 

a detection layer for sensors based on conductive polymers. Based on acquired knowledge, this 

paper focuses on the preparation of real conductive polymer sensors for study of permeation 

of volatile toxic compounds through barrier materials. For this purpose, several types 

of platforms have been manufactured or purchased for comb sensors with different electrode 

dimensions and a suitable method of applying the detection layer of conductive polymers has 

been developed and the possibilities of their doping have been investigated. For the application 

of conductive polymers on resonant sensors, a standard QCM sensor platform with horizontal 

mounting from company of KRYSTALY, Hradec Králové, Ltd have been used. Prepared sensors 

have been assessed not only for the response to exposure to vapors of volatile toxic substances 

but also for the possibility of their incorporation into a permeation cell in order to expand 

the possibilities of using the existing permeation devices. 

Key words: conductive polymer, sensor, QCM, permeation cell, permeation, toxic compounds, 
barrier material, resonant sensor, comb sensor 
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POROVNÁNÍ VYUŽITELNOSTI TESTOVACÍCH METOD V AČR PRO 

HODNOCENÍ CHEMICKÉ ODOLNOSTI IZOLAČNÍCH BARIÉROVÝCH 

MATERIÁLŮ PROTI KYSELINÁM 

COMPARISON OF TESTING METHODS EMPLOYMENT FOR ISOLATIVE 

BARRIER MATERIALS CHEMICAL RESISTIVITY AGAINST ACIDS 

Pavel Otřísala*, Jitka Hladíkováa a Vladimír Obšelb 

a Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany, Sídliště Víta Nejedlého, 
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b DEZA, Hochmanova 1, 628 01 Brno, Česká republika 
*Korespondující autor. e-mail: pavel.otrisal@unob.cz, tel.: +420 973 452 335 

Abstrakt 
Příslušníci AČR jsou připravování k plnění úkolů ve vojenských i nevojenských operacích. 

Zejména při plnění úkolů v nevojenských operacích na území České republiky mohou řešit 

problémy v prostředí s výskytem kontaminace způsobené úniky kyselin. Prostředky individuální 

ochrany, které jsou v AČR zavedeny, nebyly cíleně k tomuto účelu navrhovány a v minulosti ani 

testovány, a tudíž neexistují reálná data o jejich chemické odolnosti. Do prostředí AČR byly v 

nedávné době zavedeny metody, které jsou využitelné ke zjišťování chemické odolnosti 

bariérových materiálů vůči toxickým látkám detekovatelným acidobazickými (kolorimetrickými) 

metodami či konduktometrickými metodami. Článek pojednává o možnosti využití zavedených 

metod a porovnává vhodnost jejich použití ve vztahu k zavedeným ochranným prostředkům 

ochrany povrchu těla příslušníků AČR.  

Klíčová slova: izolační bariérový materiál, rezistenční doba, kyselina, metoda, MINITEST, 
KONDUKTOTEST, MIKROTEST, chemická odolnost 

Abstract 
The Czech Armed Forces members are prepared for task fulfilment in military and non-military 

operations. They can solve problems in areas with presence of contamination caused with acids 

leakage mainly within task fulfilment in non-military operations on the Czech Republic territory. 

Individual protective equipment which are established in the Czech Armed Forces were neither 

design for this purpose and, moreover, nor tested and thus there is no real data concerning 

their chemical resistivity. In recent time some methods have been introduced into the Czech 

Armed Forces environment. They are usable for determination of chemical resistivity of barrier 

materials against toxic compounds detectable with acidobasic (colorimetric) methods and 

conductometric ones. A paper deals with a possibility of established methods employment and 

compares suitability of their usage in relationship to established protective garments 

designated for the Czech Armed Forces´ members body surface. 

Key words: isolative protective material, breakthrough time, acid, method, MINITEST, 
KONDUKTOTEST, MIKROTEST, chemical resistivity 
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Abstrakt 
Článek se zabývá přípravou a vlastnostmi vodivých polymerů a možnostmi jejich využití jako 

detekční vrstvy pro senzory na bázi vodivých polymerů. Článek se věnuje problematice přípravy 

reálných senzorů využitelných pro studium permeace těkavých toxických látek bariérovými 

materiály. K tomuto účelu bylo zhotoveno nebo zakoupeno několik typů platforem pro 

hřebínkové senzory s různými rozměry elektrod a vypracován vhodný způsob nanášení detekční 

vrstvy z vodivých polymerů a hledány možnosti jejich dopování. Pro aplikaci vodivých polymerů 

na rezonantní senzory byla použita jednak standardní QCM senzorová platforma s horizontální 

montáží od firmy KRYSTALY, Hradec Králové, a.s. Připravené senzory byly posuzovány nejen z 

hlediska odezvy při expozici parami těkavých toxických látek, ale i z hlediska možnosti jejich 

zabudování do permeační cely s cílem rozšířit možnosti využití stávajících permeačních zařízení.  

Klíčová slova: vodivý polymer, senzor, QCM, permeační cela, permeace, toxická látka, bariérový 
materiál, rezonantní senzor, hřebínkový senzor 

Abstract 
The paper deals with the preparation and properties of conductive polymers and possibilities 

of their use as a detection layer for sensors based on conductive polymers. This paper focuses 

on the preparation of real conductive polymer sensors for study of permeation of volatile toxic 

compounds through barrier materials. For this purpose, several types of platforms have been 

manufactured or purchased for comb sensors with different electrode dimensions and a 

suitable method of applying the detection layer of conductive polymers has been developed 

and the possibilities of their doping have been investigated. For the application of conductive 

polymers on resonant sensors, a standard QCM sensor platform with horizontal mounting from 

company of KRYSTALY, Hradec Králové, Ltd have been used. Prepared sensors have been 

assessed not only for the response to exposure to vapors of volatile toxic substances but also 

for the possibility of their incorporation into a permeation cell in order to expand the 

possibilities of using the existing permeation devices. 

Key words: conductive polymer, sensor, QCM, permeation cell, permeation, toxic compounds, 
barrier material, resonant sensor, comb sensor 
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Abstrakt 

Současný stav poznání o chemických zbraních a možnosti jejich dalšího vývoje. Úvahy o tom, 
jak nové přírodovědní poznatky a reálná politická situace ve světě ovlivňuje naše názory na 
ochranu proti chemickým zbraním. Závislost rozvoje chemických zbraní na stavu v oblasti 
biologických a nukleárních zbraní. 

Klíčová slova: nesmrtící chemické zbraně, biochemické zbraně, NOVIČOK. 

 

Abstract 
Current state of knowledge about chemical weapons and possibilities of their further 
development. Reflections on how new scientific knowledge and the real political situation in 
the world affect our views on chemical weapons protection. Dependence of the development 
of chemical weapons on the state of biological and nuclear weapons. 

Key words: non-lethal chemical weapons, biochemical weapons, NOVICHOK  



 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   34  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

VYUŽITÍ TERMOFYZIOLOGICKÉHO MODELU NA URČENÍ TEPELNÉ 

ZÁTĚŽE ČLOVĚKA V OCHRANNÝCH ODĚVECH 
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Abstrakt 

Ochranné oděvy mají za cíl ochránit člověka před extrémními podmínkami, případně prodloužit 
dobu pobytu v takovýchto podmínkách (hasiči, protichemické jednotky, horníci apod.). Znalost 
vlastností ochranných oděvů je zásadní pro vydání doporučení, po jakou dobu je možné 
zdržovat se ve ztížených podmínkách, aniž by došlo k zdravotním problémům při akci. V tomto 
článku je prezentována aplikace termofyziologického modelu FMTK na ochranné oděvy. Cílem 
studie bylo provést analýzu vlivu různých oděvů na tepelnou zátěž člověka při vyšší fyzické 
zátěži (až 4,3 met). Simulace byly provedeny pro funkční spodní prádlo, filtrační ochranný 
převlek FOP M2000 a protichemický oblek Tychem-F. Zásadními vstupy do modelu jsou 
materiálové vlastnosti oděvu – tepelný odpor oděvu Rcl a odpor oděvu vůči vypařování Ret. 
Hodnoty pro jednotlivé oděvy byly buď přímo změřeny pomocí tepelného manekýna Newton 
nebo určeny na základě dostupných dat v literatuře. Výsledkem simulací bylo určit bezpečnou 
dobu zátěže, kdy rektální teplota nepřesáhne 38,5 °C. Výsledky byly porovnány se skutečnými 
daty získaných na dobrovolnících při zátěžových testech v klimatické komoře.  

Klíčová slova: termofyziologický model, tepelný stres, ochranné oděvy 

Abstract 

The protective clothing is used to protect human against extreme conditions and to increase a 
safe time of exposure for e.g. firefighters, hazmat units, miners etc. The knowledge of 
protective clothing properties is essential for adjustment of the recommended time to avoid 
health risk during the mission. In this paper, the application of the FMTK Fiala-based 
thermophysiological model to the protective clothing. The aim of the study was to analyse 
effect of various clothing ensembles (an underwear, NBC suit, FOP M2000 and chemical 
protective suit Tychem-F) for high metabolic rates up to 4.3 met. The main inputs of the model 
are material properties of clothing as thermal resistance Rcl and evaporative resistance Ret. 
The values of material properties of clothing ensembles were either measured by thermal 
manikin Newton or were identified from literature.  The main result of this study was to identify 
safe time of exposure, when the rectal temperature not exceed temperature 38.5 °C. These 
results were verified by the real measured data on volunteers in climatic chamber. 

Key words: thermophysiological model, heat stress, protective clothing 
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Abstrakt 
Pesticidy jsou látky určené na kontrolu organismů, které jsou škodlivé pro člověka a jeho 

činnosti. V této skupině látek jsou zahrnuty přípravky na ochranu rostlin, ale i biocidy, které jsou 

určeny na kontrolu škůdců mimo oblast rostlinné produkce. Člověk se s těmito látkami může 

dostat do kontaktu při jejich výrobě, aplikaci a kvůli migraci pesticidů ve složkách prostředí 

může docházet i k expozici mimo aplikační sféru. Známé jsou také případy, kdy došlo k náhodné 

konzumaci pesticidů, nebo úmyslné požití při pokusech o sebevraždu. Pesticidy jsou různorodá 

skupina látek, které se liší svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, způsobem, mírou použití a 

osudem v životním prostředí. Liší se také z pohledu expozičních scénářů, cest vstupu látek do 

organismu a jejich toxickým účinkem.  Tato přednáška poskytne přehled přístupů k hodnocení 

expozice a rizik pesticidů u člověka s důrazem na ochranu lidského zdraví. Budou prezentovány 

klíčové databáze a případové studie s cílem poskytnutí přehledného úvodu do problematiky.  

Klíčová slova: pesticidy, lidská expozice, hodnocení rizik 

Abstract 

Pesticides are used to control organisms that are harmful to people and their activities. 
Pesticides include plant protection products to protect crops, as well as biocides for non-plant 
uses. People can be exposed to these compounds during their production, application, as well 
as at non-application sites due to the migration of pesticides in the environment. Also, there 
are cases when pesticides were ingested accidentally or during suicide attempts.  Pesticides are 
compounds of wide spectrum of physico-chemical properties, mode and rate of application and 
environmental fate. There are several human exposure scenarious to pesticides and pesticides 
differ in their toxic effects. We will present the overview of human exposure and risk 
assessment of pesticides with the emphasis on human health protection. Key databases and 
case studies will be presented with the aim to provide introduction to the topic.  

Key words: pesticides, human exposure, risk assessment 
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Abstrakt 
Transportní izolační prostředky osob (TIPO) jsou ochranné prostředky určené pro dočasnou 

izolaci pacientů od vnějšího prostředí při převozu do speciálního zdravotnického zařízení. Jsou 

nezbytnou součástí vybavení zdravotnických záchranářů, kteří musí poskytnout bezodkladnou 

zdravotní péči pacientům s rizikem vysoce nebezpečné nákazy či kontaminace CBRN látkami, 

a to v režimu podtlakové či přetlakové filtroventilace. TIPO slouží pro dočasnou izolaci 

infekčních/kontaminovaných pacientů z důvodu ochrany záchranářů a okolí před sekundární 

kontaminací. Mikroklimatické podmínky uvnitř jednotky TIPO ovlivňují přenos tepla mezi tělem 

pacienta a okolím a s tím i související fyziologický stav organismu pacienta. V klimatické komoře 

SÚJCHBO, v. v. i. byly testovány mikroklimatické podmínky uvnitř různých typů TIPO. Získané 

výsledky jsou prezentovány formou doporučení pro konstrukci a způsoby použití TIPO. 

Klíčová slova: Transportní izolační prostředek osob, TIPO, vysoce nebezpečné nákazy, 
mikroklimatické podmínky 

Abstract 
Portable isolation units (PIU) are protective means to be used for temporary isolation 

of patients from the outer environment during their transport to a special medical facility. They 

are necessary equipment of rescue teams participating at evacuation and urgent care of highly 

contagious patients or casualties in CBRN event. Their function includes transport of the 

contamined victims as well as the protection of rescue and medical teams against the 

secondary contamination. The units are capable to work either in negative or positive pressure 

mode. The microclimatic conditions inside the unit affect the heat transfer from the patient’s 

body and related physiologic state of the patient. Various microclimatic conditions and victims‘ 

physiology response inside the PIU of various construction types were tested. The tests were 

performed in climatic chambre of SÚJCHBO, v. v. i. The results are discussed and put into 

recommendations for PIU construction and utilizations.  

Key words: Portable isolation unit, PIU, high contagious infectious disease, microclimatic 
conditions 
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Abstrakt 
Textilní materiály založené na principu záchytů pronikajících nebezpečných látek na aktivním 

povrchu pomocí adsorpce jsou jednou z forem ochrany člověka před riziky působení 

nebezpečných chemických látek včetně bojových (dále BCHL). Princip adsorpce je obecně 

znám, avšak pro efektivnost využití sorbentu a zvýšení ochranné účinnosti platí některé 

významné zákonitosti. Jejich aplikace na vývoj materiálů s využitím nanovláken je předmětem 

současných prací. V příspěvku jsou uvedeny nejen teoretické zákonitosti vedoucí k očekávané 

ochranné účinnosti, ale také experimentální poznatky s výsledky dosaženými s bojovými 

chemickými látkami i jejich náhradami (simulanty) jak u jednotlivých vrstev, tak u vrstveného 

systému. Výsledky jsou vztaženy k základním strukturálním parametrům nanotextilií i 

aplikovaných sorbentů. 

Klíčová slova: permeace, bojové chemické látky, nanotextilie, adsorbenty 

 

Abstract 

The adsorption of permeating chemical compounds on the active surface of textile materials is 
one of many forms of personal protection against dangerous chemical compounds including 
Chemical Warfare Agents (CWA). The adsorption principle is generally known but its effective 
application especially in connection with the enhancing of protection efficacy follow certain 
significant rules. The development of new textile materials based on the application of 
adsorbents in the combination with nanofibrous materials is the main topic of contemporary 
research in this area. This contribution sums up the theoretical basis of adsorption-based 
protective efficacy and also brings new experimental results of sorption and permeation of live 
CWA agents and their simulants through different samples of layered composite materials. 
Results are related to the basic structural parameters of nanotextiles and applied adsorbents.  
 

Key words: permeation, chemical warfare agents, nanotextiles, adsorbents 
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Abstrakt 
Problematika chemické bezpečnosti je vzhledem k neustálému rozvoji chemického průmyslu 

ve světě stále aktuálním tématem. Riziko chemických havárií je zcela reálné a jejich dopady 

mohou vzhledem k charakteristice uniklých látek a jejich nebezpečným vlastnostem 

představovat významný zdroj ohrožení. Jedná se přitom nejenom o stacionární zdroje ohrožení, 

ale i mobilní, například silniční či železniční cisterny využívané pro transport nebezpečných 

chemických látek. Havárie tohoto typu se vyznačují tím, že jsou velmi nebezpečné jak pro 

obyvatelstvo, tak i pro zvířata a životní prostředí. V rámci prevence závažných havárií, ochrany 

obyvatelstva a chemické bezpečnosti je nezbytné se zabývat i charakteristikou šíření 

nebezpečných chemických látek ve formě těžkých plynů, včetně jejich experimentálního 

ověření za účelem verifikace jejich chování ve specifickém prostředí. 

Klíčová slova: nebezpečná chemická látka, těžký plyn, chemická bezpečnost 

 

Abstract 
The issue of chemical safety is still an up-to-date subject due to the ongoing development of 

the chemical industry in the world. The risk of chemical accidents is quite realistic and their 

impacts can be a significant source of danger because of the characteristics of the leaked 

substances and their hazardous properties. These are not only stationary sources of danger but 

also mobile ones, such as road or rail tanks used for transport of dangerous chemical 

substances. Accidents of this type are characterized by being very dangerous for the 

population, animals and the environment. In the framework of prevention of major accidents, 

population protection and chemical safety it is necessary to also address the characteristics of 

spreading of dangerous chemical substances in the form of heavy gases, including their 

experimental verification in order to verify their behavior in a specific environment. 

Key words: dangerous chemical substance, heavy gas, chemical safety 
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Abstrakt 
Generování zkušebních plynů z čistých kapalin, například těkavých organických sloučenin (VOC), 
má velký význam pro laboratorní a průmyslové aplikace. Obecný princip přípravy je jednoduchý 
- jde o prosté odpaření kapalné látky. Nejnáročnějším bodem celého postupu je ovšem zajištění 
kvantitativního odpaření přesně definovaného množství vstupní kapalné chemické látky 
(obzvláště pak méně těkavé či výševroucí) tak, aby byla celková chyba výstupní koncentrace 
minimalizována v co největší míře. Zařízení, které je předmětem tohoto příspěvku, bylo 
vyvinuto v rámci projektu „VI20172020059 Inteligentní textilie proti CBRN látkám“ Programu 
bezpečnostního výzkumu ČR a umožňuje dlouhodobě stabilní generování par širokého spektra 
organických látek ve velkém koncentračním rozsahu. Zařízení je možné využít pro testování a 
kalibrace analytických metod, přístrojů a detektorů a také při vývoji nových senzorů, materiálů, 
sorbentů a katalyzátorů nebo řešení průmyslových aplikací. 

Klíčová slova: příprava par, přesná koncentrace, kalibrace, testování 

 

Abstract 

Generating of vapors from liquid chemicals, e.g. volatile organic compounds (VOCs) has a great 
importance for many laboratory and industrial applications. General principle of such vapor 
preparation is facile – it is a simple evaporation. The most demanding part of the whole process 
is the ensuring of the quantitative evaporation of precisely defined amount of the initial liquid 
chemical (especially low volatile and high boiling) in order to minimize the error of the final 
vapor concentration as much as possible. This contribution presents the new instrument which 
was developed within the framework of the research project “VI20172020059 Smart textile 
against CBRN compounds“ of the Czech Republic Security research program. This instrument is 
able to generate the precise vapor concentrations of the broad spectrum of organic compounds 
in a wide concentration range. The instrument can be used for testing and calibration of many 
analytical methods, instruments and detectors and also in the development process of novel 
sensors, materials, sorbents and catalysts or even for many industrial applications.  

Key words: vapor generation, precise concentration, calibration, testing  
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Abstrakt 
Příspěvek shrnuje průběžné výsledky výzkumu a vývoje systému, který je zaměřen na zvýšení 

bezpečnosti zasahujících složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádné 

události či krizové situace a na podporu jejich výcviku. Příslušníci především základních složek 

integrovaného záchranného systému jsou ve své práci vystaveni značnému fyzickému a 

psychickému zatížení. Nadměrný stres a únava, nejenom že přímo ohrožují jejich zdraví, ale 

mohou negativně ovlivnit okamžitou schopnost rychle a správně se rozhodnout v kritické 

situaci. Perspektivní možností, jak těmto situacím předcházet, jsou osobní dohledové systémy, 

které monitorují a v reálném čase automaticky vyhodnocují vybrané fyziologické parametry 

snímané z těla v kombinaci s parametry z okolního prostředí. 

Klíčová slova: dohledový systém, monitorování, integrovaný záchranný systém 

 

Abstract 
The article summarizes ongoing results of the research and development of a system focused 

on enhancing the safety of teams participating in the integrated rescue system managing 

extraordinary events or crisis situations, and on the support in the course of training. Primarily 

members of the basic components of the Integrated Rescue System are exposed to 

considerable physical and psychological burdens. Excessive stress and fatigue, not only dire ctly 

threatens their health, but can also negatively affect their immediate ability to quickly and 

accurately make decisions in critical situations. Perspective ways such situations to some extent 

can be prevented are with personal surveillance systems which monitor in real time and 

automatically evaluate selected physiological parameters sensed from the body in combination 

with parameters of the environment. 

Key words: Surveillance system, Monitoring, Integrated Rescue System 
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Abstrakt 
Metoda PCR nebo její varianty např. qPCR nebo RT-qPCR dnes patří mezi běžně využívané 

metody v řadě oborů. Metodu založenou na amplifikaci cílového úseku nukleové kyseliny lze 

mj. využít i pro detekci biologických agens zařazených do skupiny potenciálně zneužitelných pro 

bioteroristický útok. Citlivost a specificita metody je vykoupena poměrně nízkou tolerancí 

k inhibitorům obsaženým ve vzorku. V předkládaném příspěvku jsou diskutovány faktory 

ovlivňující PCR reakci v případě využití pro detekci vysoce rizikových a rizikových b-agens.  

Klíčová slova: detekce, izolace, inhibitory, PCR 

 

Abstract 
The PCR method or variants of this method, e.g. qPCR or RT-qPCR, are commonly used in a 

number of fields. A method based on amplification of the target nucleic acid segment can, 

among other things, be used to detect biological agents included in the group potentially 

abusive for bioterrorist attack. The sensitivity and specificity of the method is redeemed by 

relatively low tolerance to the inhibitors contained in the sample. In the present paper, factors 

influencing the PCR reaction are discussed when used to detect high-risk and risk biological 

agents. 

Key words: detection, isolation, inhibitors, PCR 
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Abstrakt 
Mykotoxiny představují významné riziko při plísňové kontaminaci potravin rostlinného původu, 

případně při sekundární kontaminaci živočišných produktů po zkrmování kontaminované píce. 

Jelikož většina mykotoxinů musí pro uplatnění svého účinku překonat plazmatickou membránu, 

lze předpokládat, že jsou tyto nezřídka amfifilní látky schopny plazmatickou membránou 

procházet nebo ji narušit. V rámci této práce jsme nechali vybrané mykotoxiny interagovat 

s připravenými fosfolipidovými biomembránovými váčky o různém složení a povrchovém 

náboji. Pro vyhodnocení míry interakce byla využita metoda liposomální elektrokinetické 

chromatografie. Získané výsledky prokázaly, že velikost interakce závisí na složení biomembrán 

a chemickém prostředí, ve kterém interakce probíhá. Správným výběrem interakčního systému 

bylo možno rozseparovat směsi zkoumaných mykotoxinů.  

Klíčová slova: mykotoxin, biomembrána, interakce 

 

Abstract 
Mycotoxins are a major risk due to fungi contaminated vegetable food products and also due 

to accumulation of mycotoxins in animal food products from feeding a contaminated fodder. 

To generate its toxic effect, the particular toxin has to pass the barrier of cytoplasmic 

membrane. Therefore, it can be anticipated that the toxins, usually bearing amphiphilic 

qualities, has an ability to pass or disrupt plasmatic membrane. In the presented work, the 

selected mycotoxins were left to interact with prepared phospholipid biomembrane vesicles 

with various phospholipid composition and surface net charge. The interaction was evaluated 

using the method of liposomal electrokinetic chromatography.  The acquired data proved that 

the interaction intensity is connected to particular composition of the biomembrane as well as 

it is connected to the chemical composition of the solution in which the interaction takes part 

in. By selection of the right interaction system we were able to separate the investigated 

mycotoxins from mixture of compounds. 

Key words: mycotoxin, biomembrane, interaction 
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Abstract 
Ochrana sebe sama a svých blízkých nebo boj o lidský život, ať už o náš vlastní nebo život cizí, 

je jednou z nepřekročitelných priorit lidské bytosti. Při řešení otázky bezpečnosti je velmi těžké 

zhodnotit společenskou přijatelnost rizika, při zasažení území jak přírodním, antropogenním 

nebo kombinovaným vlivem. Problematika dekontaminace je celosvětově velmi aktuální a její 

význam se razantně zvýšil po sarinovém útoku v Tokiu 1995. Závažnost problematiky 

dekontaminace zasahujících složek, ale i obyvatelstva a hmotných struktur ukázala i událost 

nedávné doby. Cílem projektu VH20172020011 v rámci Bezpečnostního výzkumu MVČR je 

zjištění vhodných dekontaminačních činidel, postupů a opatření, které by bylo možné použít 

pro dekontaminaci osob s různým typem a závažností zranění. Tyto procesy jsou klíčové pro 

minimalizaci času pobytu pacienta v místě neštěstí a maximální zefektivnění systému triage, 

zahájení léčby a maximalizaci efektivity transportu a zahájení nemocniční fáze léčby. Partnerem 

projektu je Státní ústav pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu (dále jen „SUJCHBO“). 

Klíčová slova: dekontaminace; zraněný; CBRN. 

Abstract 
The protection of ourselves and our next of kin or the fight for a human life, either our own or 

for anybody else, is one of the undisputable priorities of a human being. While addressing the 

safety and security issue, it is extremely difficult to assess the social acceptability of risk when 

subject to natural, anthropogenous or combined hazards.  

Aim: In this paper we would like to address the security and safety management, activities and 

organization of the incident site in the course of decontamination of the large number 

of affected and, in particular, injured individuals. Globally, the issue of decontamination is very 

topical and its importance has significantly increased after the sarin attack in Tokyo in 1995. 

We decided to analyse this topic since we are a members of the research team which is to find 

suitable decontaminants that could be used to decontaminate individuals with various types 

and severity of injuries. These processes are the key to minimize the time the patient stays 

at the incident site and to maximize triage system efficiency, initiate treatment and maximize 

transport efficiency and initiate the hospital stage of treatment. This project is carried out 

in partnership with the National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection. 

Key words: decontamination; injury; CBRN  
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VYUŽITÍ HRM ANALÝZY PŘI IDENTIFIKACI PATOGENŮ 

USE OF THE HRM ANALYSIS IN PATHOGEN IDENTIFICATION  

Martina Grochováab* 

a National Institute for NBC Protection (SÚJCHBO, v.v.i.), Kamenná 71, 262 31 Milín, Czech 
Republic 
b Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic 
* Korespondující autor. e-mail: grochova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 245 

 

Abstrakt 
Analýza HRM – analýza křivek tání s vysokým rozlišením – představuje post-PCR metodu 

umožňující odlišení podle sekvence amplikonu. Amplikon je tedy analyzován hned po 

dokončení real-time PCR v tom samém přístroji bez nutnosti dalších manipulací se vzorky. 

V reakci jsou používána interkalační barviva tzv. třetí generace a speciální software nezbytný 

pro analýzu hrubých dat. Pro předvedení užitečnosti analýzy HRM byly vybrány vzorky viru 

klíšťové encefalitidy (TBEV) a bakterií Brucella sp. jakožto zástupci patogenních biologických 

agens. TBEV zahrnuje tři různé subtypy spojené s rozmanitým průběhem onemocnění, mezi 

Brucella sp. je řazeno velké množství geneticky blízce příbuzných druhů, z nichž některé 

představují pro člověka velké riziko. Proto je analýza HRM v tomto případě zaměřena 

na odlišení  B. abortus, B. melitensis a B. suis od ostatních brucel.  

Klíčová slova: analýza HRM, patogen, odlišení, TBEV, Brucella 

 

Abstract 
The HRM – high resolution melting – analysis represents a post-PCR method enabling the 

differentiation according to the sequence of the amplicon. Thus, the amplicon is analyzed right 

after the real-time PCR in the same machine without further manipulation with samples. The 

so-called third generation intercalating dyes are used in the reaction, and special software for 

the analysis of raw data is essential. To demonstrate the usefulness of the HRM analysis, tick-

borne encephalitis virus (TBEV) and Brucella sp. were chosen as examples of pathogenic 

biological agents. The forth involves three distinct subtypes connected with a varied course of 

the disease, the latter comprises a high number of genetically closely related species, although 

some of them possess a high risk for humans. Accordingly, the HRM analysis was selected to 

distinguish B. abortus, B. melitensis and B. suis from the rest of Brucella sp.  

Key words: HRM analysis, pathogen, differentiation, TBEV, Brucella 
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NOVÁ GENERACE PORTÁLOVÝCH MONITORŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ 

BEZPEČNOSTI OBYVATELSTVA 

NEW GENERATION OF PORTABLE MONITORS FOR PROVISION 

OF POPULATION PROTECTION 

Lubomír Gryca* 

a Státní ústav radiační ochrany v.v.i. 
* Korespondující autor. 
 

Abstrakt 
Jednou ze současných bezpečnostních hrozeb je možnost zneužití radioaktivního materiálu při 

masových akcích, v podzemní dopravě (metro), událostech s účastí chráněných osob nebo 

nelegálního převozu takového materiálu. Pro rychlý screening velkého počtu osob nebo 

techniky je nutno použít rychlé a dostatečně velkoobjemové detektory s možnou 

spektrometrickou odezvou. Toto umožňují nové velkoobjemové portálové detektory 

s plastovými scintilátory, které jsou schopné detekovat gama s dostatečnou účinností a 

rychlostí. Plastové detektory mají po řadu let významné využití jako radiační monitorovací 

portály pro kontrolu vozidel. Pro další aplikace (skenování osob při průchodu na hromadné 

akce, pojízdné skeny vozidel, ...) se jako perspektivní možnost jeví využití plastových 

scintilačních detektorů menších rozměrů. Přestože plastové detektory vykazují spektrometrické 

vlastnosti při detekci záření gama, nelze je používat přímo k identifikaci nuklidů, jsou ale velmi 

vhodné jako signální detektory pro monitorování procházejících osob (např. na letišti,..), jsou 

ale dostatečně citlivé, lze vyrobit poměrně veliké objemy krystalů a zároveň jsou cenově 

dostupné. Výše zmíněné (zejména cena a různé velikosti krystalů) a jednoduchost obsluhy 

mohou být velmi užitečné v první fázi monitorování mimořádné radiační situace, kdy je 

nejdůležitější stanovení příkonu dávkového ekvivalentu a nikoliv stanovení aktivit jednotlivých 

nuklidů. Další výhodou by byla možná i jejich rychlá výměna v případě kontaminace na rozdíl od 

drahých monitorovacích systémů se scintilačními nebo i polovodičovými spektrometrickými 

detektory. 

Poster představuje testy možnosti využití plastového detektoru při sledování procházejících 

osob. Na základě kalibrací pomocí bodových a plošných zdrojů byly odhadnuty minimální 

aktivity, které je detektor již schopen zachytit při průchodu kolem něj ve vzdálenosti do několika 

metrů. 

Poster je vypracován na základě projektu Ministerstva vnitra ČR ID: VI20172020104. 

Klíčová slova: velkoobjemové portálové detektory, detekce gama záření 
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REÁLNÁ MÍSA IDENTIFIKACE OSOB S VNN, PŘEDPOKLADY 

A NÁVAZNOST NA JEDNOTNÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MZP (WHO 2005) 

THE REAL PLACES OF IDENTIFCATION OF PERSONS WITH A HIGHLY 

CONTAGIOUS DISEASE AND CONNECTIONS DITIONS LINKED TO THE 

UNIFIED APPROACH ACCORDING TO INTERNATIONAL HEALTH 

REGULATIONS (WHO 2005) 

Pavel Kostkaa* 

a  EGO Zlín Ltd., U Pekárny 438, 763 14 Zlín – Štípa, Česká republika 
* Korespondující autor. E -mail: sekretariat@egozlin.cz , Tel.: +420 577 100 031 

Abstrakt 
Příklady výskytu osob s podezřením na VNN a místa identifikace podléhající MZP (WHO 2005). 

Postupy a koordinace složek IZS a vládních složek. Nutnost vytvoření účinného systému pro 

rychlou reakci, zavedení metodiky k výcviku a správné postupy krizového managementu. 

Včasná identifikace výskytu pacienta s podezřením na VNN: dočasná karanténa v izolační 

komoře, příjezd biohazard týmu a umístění pacienta do transportního izolačního prostředku 

(TIP) v podtlakovém režimu, následný transport do specializovaného zdravotnického zařízení. 

Dekontaminace biohazard týmu a TIP před transportem do specializovaného ZZ, umístění do 

izolační podtlakové jednotky bioboxu a následná hospitalizace. Vše zohledněno na bezpečnost 

všech zasahujících složek s použitím OOP a ochranu obyvatelstva. 

Klíčová slova: VNN – vysoce nebezpečná nákaza, identifikace, metodika, krizový management, 
dočasná izolace, transport, dekontaminace, použití OOP a ochrana obyvatelstva 

Abstract 
Examples of the occurrence of persons suspected with a highly contagious disease and 

identification points subject to the International Health Regulations  (WHO 2005). Procedures 

and coordination of the IRS and government departments. Necessity of an effective, rapid 

response system, the introduction of a training methodology, and the proper technique of crisis 

management. Early identification of a patient suspected with highly contagious disease: 

temporary quarantine in the isolation chamber, arrival of the biohazard team and placement 

of the patient into the transport isolation device under the negative pressure, ensuring 

transport to a specialized medical facility. Decontamination of the biohazard team and the 

transport isolation device prior to transport to a specialized hospital, placement in an isolation 

biobox unit and subsequent hospitalization. All taken into account the safety of all intervening 

bodies using PPE and protection of the population. 

Key words: highly contagious disease, identification, methodology, crisis management, 
temporary isolation, transport, decontamination, PPE use and population protection 

mailto:sekretariat@egozlin.cz


 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   47  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

SROVNÁNÍ POSTUPŮ INAKTIVACE BIOLOGICKÝCH AGENS ZA ÚČELEM 

JEJICH DETEKCE  

COMPARISON OF METHODS FOR B-AGENS INACTIVATION FOR 

PURPOSE OF THEIR DETECTION    

Oldřich Kubíčeka*, Jiří Šalplachtab, Marie Horkáb, Hana Placákováa, Kateřina 
Rosenbergováa   

a Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. iv. i., Kamenná 71, Milín 262 31, Ceská 
republika 
b Ústav analytické chemie, AV ČR, Veveří 97, Brno 602 00, Česká republika 
* Korespondující autor. e-mail: kubicek@sujchbo.cz, tel.: +420 737 408 851 

Abstract 

Při detekci a identifikaci případných rizikových biologických agens by bylo potřeba provést 
inaktivaci těchto agens, zejména z důvodu snížení rizika pro laboratorní personál. Řada 
inaktivačních postupů však znemožní detekci a identifikaci obvyklými metodami, jako je 
kultivace a další identifikace pomocí MALDI-TOF, molekulárně biologickými metodami nebo 
serologickými metodami. Proto byly hledány takové postupy inaktivace, které by umožnily 
následnou rychlou a spolehlivou detekci a identifikaci biologických agens. Na vzorcích 
lyofilizovaných sporulujících B-agens byl zkoumán vliv inaktivace zahřátím nebo expozicí parám 
peroxidu vodíku na následnou detekci pomocí hmotnostní spektrometrie a molekulárně 
biologických metod. Bylo zjištěno, že při zahřátí suchých vzorků na 60 °C na 30 min a expozici 
parám peroxidu vodíku (300 ppm) byla inaktivace rychlá a efektivní, a zároveň nedocházelo 
k ovlivnění hmotnostních spekter ani citlivosti PCR detekce.  

Klíčová slova: detekce biologických agens, inaktivace biologických agens, izoelektrická fokusace 
celých buněk, IEF, MALDI-TOF 

Abstract 

Prior to the detection and identification of potential hazardous biologic agents it would be 
worthy to inactivate the agents mainly for eliminating the risk for laboratory personnel. 
However, many of the inactivation procedures disable the detection and identification by 
common methods such as cultivation followed by MALDI-TOF, molecular biological methods or 
serologic methods. Therefore, we searched for such inactivation procedures which would 
enable consequent reliable and fast detection and identidication of the B-agents. Using samples 
of lyophilizated sporulating B-agents we studied the effect of inactivation by heating and by 
exposure to hydrogen peroxide vapors. We found that heating of the dry samples at 60 °C na 
30 min and exposure to hydrogen peroxide vapors (300 ppm) ensured effective and fast 
inactivation which did not affect neither the mass spectras nor the sensitivity of PCR detection.  

Key words: detection of biological agents, inactivation of B-agents, isoelectric focusation of 
whole cells, IEF, MALDI-TOF 
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POROVNÁNÍ STACIONÁRNÍCH FÁZÍ PRO ÚČINNÉ CHROMATOGRAFICKÉ 

SEPARACE AFLATOXINŮ 

COMPARISON OF STATIONARY PHASES FOR EFFICIENT 

CHROMATOGRAPHIC SEPARATION OF AFLATOXINS 

Dana Moravcováa*, Josef Planetaa, Kamila Lunerováb, Filip Dušaa, Jozef Šestáka, 
Oldřich Kubíčekb, Marie Horkáa 

a Akademie věd ČR, Ústav analytické chemie, Veveří 97, 602 00 Brno, Česká republika  
b Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., tř. Kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno, 
Česká republika  
*Korespondující autor. e-mail: moravcova@iach.cz, tel.: +420 532 290 218 

Abstrakt 
Aflatoxiny jsou vysoce toxické látky produkované plísněmi rodu Aspergillus. Můžeme je najít 

v potravinách jako je obilí, ořechy, sušené ovoce nebo mléčné produkty.  Aflatoxiny G1, G2 a 

B1, B2 vykazují kancerogenní, mutagenní a teratogenní účinky. V současné době se pro 

screening celkových aflatoxinů běžně používá ELISA. Zatímco vysoce účinná kapalinová 

chromatografie s UV nebo fluorescenční detekcí umožňuje identifikovat a kvantifikovat 

jednotlivé formy aflatoxinů. Pro rychlou a účinnou separaci aflatoxinů byly hodnoceny tři krátké 

náplňové kolony (2.6 µm SpeedCore RP18-Amide, 2.6 µm SpeedCore C18/PFP and 3 µm Fortis 

H2O; 50 x 2.1 mm). Na koloně Fortis H2O (50 x 2.1 mm) byla získána izokratická separace 

aflatoxinů v době kratší než 4.5 min (teplota kolony 50 °C, mobilní fáze 50%metanol a 50% voda 

s 0.5% kyseliny octové, průtok mobilní fáze  0.2 ml/min).   

Klíčová slova: aflatoxiny, HPLC, reverzní fáze 

Abstract 
Aflatoxins are highly toxic secondary metabolites produced by variety of species belonging to 

genus Aspergillus. They can be found in different food sources such as grains, nuts, dried fruits, 

and milk products. Aflatoxin analogues G1, G2 and B1, B2 show carcinogenic, mutagenic and 

teratogenic effects. The screening of total aflatoxins is routinely performed by ELISA. The high 

performance liquid chromatography with UV or fluorescence detection enables to identify and 

quantify individual aflatoxin analogues. Three short particle-packed columns (2.6 µm 

SpeedCore RP18-Amide, 2.6 µm SpeedCore C18/PFP and 3 µm Fortis H2O; 50 x 2.1 mm) were 

compared for the rapid and efficient chromatographic separation of aflatoxin G1, G2, B1, and 

B2 analogues. The column Fortis H2O (50 x 2.1 mm) enabled the isocratic chromatographic 

separation of aflatoxin analogues in the total analysis time less than 4.5 min when column 

temperature 50 °C and mobile phase 50% methanol and 50% water containing 0.5% of acetic 

acid at flow rate of 0.2 mL/min were applied to the analysis. 

Key words: aflatoxins, HPLC, reversed phase 
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PŘÍPRAVA PLYNOVÝCH SENZORŮ NA BÁZI VODIVÝCH POLYMERŮ 

V KOMBINACI S NANOVLÁKENNÝMI STRUKTURAMI  

PREPARATION OF GAS SENSORS BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS 

IN COMBINATION WITH NANOFIBROUS STRUCTURES 

Vladimír Obšela, Pavel Otřísal b*, Stanislav Florusb 

a DEZA – Detekce a záchyt škodlivin, Hochmanova 1, 628 01 Brno, Česká republika  
b Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany v Brně, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov, Česká republika  
*Korespondující autor. e-mail:pavel.otrisal@unob.cz, tel.: +420 973 452 335 

 

Abstrakt 
Jsou uvedeny základní informace o přípravě a vlastnostech nanovrstev z dotovaných vodivých 

polymerů (PANI, PPy) a možnosti jejich využití jako detekční vrstvy plynových senzorů. Je 

popsána příprava a použité platformy pro hřebínkové a QCM nanosenzory a způsob přípravy 

detekčních vrstev z vodivých polymerů. Připravené senzory jsou vyhodnoceny jak z hlediska 

počáteční vodivosti, tak z hlediska změny vodivosti při expozici plynnými škodlivinami. Je 

posuzována citlivost, rychlost i stabilita detekce pro různé plyny a páry. Cílem je využití takto 

připravených senzorů k monitorování permeace těkavých organických látek (VOCs) bariérovými 

materiály.  

Klíčová slova: vodivý polymer, senzor, hřebínkový senzor, QCM, polyanilin, polypyrol 

 

Abstract 
Basic information related to the preparation and properties of nano-layers from subsidized 

conductive polymers (PANI, PPy) and the possibilities of their use as gas detection sensors is 

instroduced. The preparation and the used platform for comb and QCM nanosensors and the 

method for the preparation of conductive polymer detection layers are described. Prepared 

sensors are evaluated for both the initial conductivity and the change in conductivity when 

exposed to gaseous harmful substances. Sensitivity, speed and stability of detection for 

different gases and vapours are assessed. The aim is the employment of prepared sensors for 

monitoring the permeation of volatile organic compounds (VOCs) through barrier materials. 

Key words: conductive polymer, sensor, comb, sensor, QCM, polyaniline, polypyrrole 
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VYUŽITÍ DEKONTAMINACE PAR PEROXIDU VODÍKU PRO REÁLNÉ 

HROZBY 

USING OF HYDROGEN PEROXIDE VAPORS DECONTAMINATION 

AGAINST REAL THREATS 

Dušan Pavlíka, Petr Špačekb, Marek Andrleb, Helena Marešováa, Andrea Palyzováa, 
Jaroslav Červenýa, Miroslav Skoumalb, Marek Kuzmaa* 

a MBU AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083,142 20 Praha 4 – Krč, Česká republika  
b Vojenský výzkumný ústav, s. p., Veslařská 230, 637 00 Brno  
*Korespondující autor. e-mail: kuzma@biomed.cas.cz, tel.: +420 296 442 645 

 

Abstrakt 
Předkládaný příspěvek přináší výsledky plynné dekontaminace haly o objemu 200 m3 pomocí 

par peroxidu vodíku. Peroxidové páry byly generovány jednoduchou autonomní metodou. 

Prostor byl kontaminován sporami Geobacillus stearothermophylus a sarinem. Byly použity 

neporézní i porézní podkladové materiály. Bylo dosaženo sterility 98 až 100 % testovaných 

kupónů. V případě sarinu bylo dosaženo až 95 %-ní degradace na lakované oceli a na 

sádrokartonu.  

Byly rovněž testovány další konstrukční materiály a jejich vliv na průběh a efektivitu 

dekontaminace. Byly použity různé kupóny (lakovaná ocel, dřevo, sádrokarton, beton, atd.) 

natřené suspenzí antibiotik-rezistentními mikroorganismy. Testované materiály byly dále 

znečištěny krví, prachem, nebo tukem, pro testování vlivu znečistění povrchu. 

Klíčová slova: dekontaminace, peroxid vodíku, mikrobiální rezistence, sarin, biologická 
kontaminace, chemická kontaminace 

Abstract 
It is presented results of the gaseous decontamination of the 200 m3 room by the vapor of 

hydrogen peroxide. Gaseous hydrogen peroxide was generated by a simple autonomous 

method. The area was contaminated by spores of Geobacillus stearothermophylus and by 

sarine. The decontamination underwent on dense and porous materials. We reached sterility 

of 98 to 100% test spots. A degree of degradation of sarin on painted steel and plasterboard 

was up to 95 %. 

It was also tested decontamination on various construction materials to study the course and 

effectiveness of decontamination. It was used various test coupons (painted steel, wood, 

plasterboard, concrete, etc.) stained by the suspension of antibiotic-resistant microorganisms. 

The tested materials were further soiled by blood, dust, or grease to follow the effect of surface 

impurities. 

Key words: decontamination, hydrogen peroxide, microbial resistance, sarine, biological 
contamination, chemical contamination
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IN-LINE DEPOZICE TENKÝCH BARIÉROVÝCH VRSTEV V PLAZMATU 

IN-LINE DEPOSITION OF BARRIER THIN FILMS IN PLASMA 

Lubomír Prokeša*, Jan Čecha, Monika Stupavskáa, Hana Dvořákováa, Michal Štipla,  
Ján Dugáčeka, Pavel Sťahela 
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Abstrakt 

Bariérové vrstvy hrají klíčovou roli v mnoha oborech lidské činnosti (v medicíně, polygrafii, 
automobilovém, textilním nebo potravinářském průmyslu, aj.). In-line depozice tenkých 
hydrofilních plazmově-polymerních vrstev sloužících jako bariérová vrstva probíhala na 
flexibilní polymerní materiály (PET, LDPE a PVC fólie) v povrchovém bariérovém výboji za 
atmosférického tlaku. Pracovním plynem byla směs dusíku a propan-butanu. Homogenní 
hydrofilní film vykazoval dobrou soudržnost se substrátem a zachoval si svoji kvalitu i po 
několikaměsíčním skladování. Jako jedna z aplikací hydrofilních bariérových vrstev byla 
testována i úprava povrchu PVC folie. Díky přítomnosti vrstvy došlo k výraznému poklesu 
vymývání ftalátů z PVC do okolního prostředí.  

Klíčová slova: bariérové vrstvy, depozice, plasma 

 

Abstract 
Barrier layers play key role in many fields of human work (in medicine, printing, in automobile, 

textile and food industries, etc.). In-line deposition of thin hydrophilic plasma-polymer films 

serving as a barrier layer was applied to flexible polymeric substrates (PET, LDPE and PVC foils) 

in atmospheric pressure surface barrier discharge. Mixture of nitrogen and propane-butane 

was used as a working gas. Homogenous hydrophilic film has good adhesion to the substrate 

and quality of these films was kept even after a several months of storage.  As one of the 

applications, hydrophilic barrier layer on PVC foil was created. Due to the layer, phtalate 

leaching was reduced significantly from the PVC to the environment. 

Key words: plasma, barrier films, deposition 
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GENERATION AND PREDICTION OF MOBILE PHASE GRADIENT FOR 

MINIATURIZED LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEM 
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*Korespondující autor. e-mail: sestak@iach.cz, tel.: +420 532 290 217 

 

Abstrakt 
Vyvinuli jsme jednoduchou alternativu ke složitým a objemným binárním gradientovým 

pumpám pro kapalinovou chromatografii na kapilárních separačních kolonách. Skládá se pouze 

z jednopístové pumpy napojené pomocí kapiláry, která slouží jako gradientová smyčka, na 

centrální port selekčního ventilu. Gradient se vytváří řízeným přívodem různých rozpouštědel 

do gradientové smyčky a vzniklá koncentrační rozhraní se rozšiřují díky parabolickému profilu 

toku. Pro dosažení lineárního gradientu je nutné určité nastavení objemu a rychlosti nasátí 

jednotlivých rozpouštědel do gradientové smyčky. Pro predikci výsledného profilu gradient byl 

využit modifikovaný Taylorův model disperze. Efektivní koeficienty pro disperzi jednotlivých 

rozhraní binárních směsí byly experimentálně stanoveny a použity pro predikci gradientu 

vzniklého disperzí několika koncentračních rozhraní. Tento přístup poskytuje dostatečnou 

kvalitativní shodu modelových a experimentálních dat pro odhad profilu gradientu.  

Klíčová slova: miniaturizovaný kapalinový chromatograf, tvorba gradientu mobilní fáze, disperze 
parabolickým tokem 

 

Abstract 
We have developed a simple alternative to the complex and bulky binary gradient pumps for 

capillary liquid chromatography. It consists of a single-piston pump connected with a central 

port of selector valve via a capillary which serves as a gradient loop. Gradient is created when 

different solvents are successively introduced into the gradient loop and created concentration 

boundaries are dispersed due to parabolic flow profile. Volume of solvents and flow rate must 

be set properly to achieve linear gradient. Thus a Taylor´s dispersion model was modified for 

prediction of gradient profile. Effective dispersion coefficients for a single boundary dispersion 

were determined experimentally and used as inputs for prediction of gradient created by 

dispersion of multiple concentration boundaries. Qualitative agreement between model and 

experimental data is sufficient for gradient profile estimation.  

Key words: miniaturized liquid chromatography system, mobile phase gradient generation, 
dispersion due to parabolic flow profile 
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Abstrakt 

Při použití speciálních ochranných oděvů dojde často k omezení odvodu tepla z lidského těla, 

konvekcí, radiací ale hlavně omezením vypařování potu z pokožky, díky čemu může dojít k jeho 

přehřátí. Právě kvůli ochraně zdraví člověka při práci v speciálních oděvech jsou vyvíjeny 

predikční modely tepelné zátěže a fyziologie do kterých je nutno tyto skutečnosti zahrnout, a 

to v podobě parametrů oděvů pracovníka. Jedním z důležitých parametrů oděvů je výparný 

odpor, který charakterizuje schopnost oděvu propustit vodnou páru a tím nepřímo vyjadřuje 

také to, do jaké míry bude omezeno vypařování potu z pokožky. Výhodou měření této veličiny 

pomocí simulace pocení na tepelných manekýnech je zahrnutí tvaru lidského těla, a tedy i 

vzniklých vzduchových mezer v oděvné sestavě. V tomto příspěvku je shrnuta metodika 

simulace pocení na „suchém“ tepelném manekýnovi za použití před vlhčené pokožky 

manekýna, následně její aplikace v praxi a proměření jedné oděvné sestavy.  

Klíčová slova: výparný odpor, tepelný manekýn, ochranné oděvy,  

Abstract 
Heat transfer from human body through convection, radiation or mainly through sweat 

evaporation from skin is often restricted when protective clothing is used, which may result in 

human´s body overheating in certain cases. Thus, it is important to include this into heat strain 

or physiological predictive models as input data in form of clothing parameters. Purpose of this 

predictive models is to protect human´s health and to predict a maximum exposure time while 

using protective clothing. One of the most important clothing parameters is evaporative 

resistance, which characterize the ability of clothing ensembles to allow vapour to go through 

itself. This also indirectly defines the level of sweat evaporation restriction from the skin. The 

main advantage of measuring evaporative resistance by means of thermal manikins is that it 

takes into consideration the shape of a human body and thus also air layers in measured 

clothing. There are following things presented in this article - the methodology of evaporative 

resistance measurement on dry manikin using pre-wetted skin and its application on one 

clothing ensemble. 

Key words: evaporative resistance, thermal manikin, protective clothing 
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Abstrakt 
Společnost DEKONTA, a. s. ve spolupráci se SÚJCHBO, v. v. i. vyvinula tři nové prototypy 

dekontaminačních zařízení určených pro dekontaminaci chemických, biologických a 

radioaktivních látek v dopravní infrastruktuře se zaměřením na pražské metro. Tři prototypy 

zahrnují přenosné a mobilní dekontaminační zařízení pro vnitřní i vnější použití a 

velkoobjemové dekontaminační zařízení určené pro dekontaminaci vnitřních prostor metra – 

nástupišť a tunelů. 

Klíčová slova: přenosné dekontaminační zařízení, mobilní dekontaminanční zařízení, 
dekontaminace dopravní infrastruktury 

 

Abstract 
New three prototypes of equipment designed to decontaminate chemical, biological and ra-

dioactive substances in the transport infrastructure, focused on the Prague Metro have been 

developed by DEKONTA a.s. in cooperation with SÚJCHBO v.v.i. The three prototypes cover 

portable and mobile decontamination device for indoor and outdoor use, and a large-volume 

decontamination equipment for decontamination of internal spaces of platforms and subway 

tunnels. 

Key words: portable decontamination equipment, mobile decontamination equipment, 
decontamination of transport infrastructure 
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Abstrakt 
Izolační podtlakový stan ES-56 LP je produktem vývoje firmy EGO Zlín. Je určen k izolaci a léčbě 

většího počtu osob s podezřením na VNN. Izolační komora stanu tvoří karanténní prostor na 

principu podtlaku, který je vytvářen dvěma filtroventilačními jednotkami s HEPA filtry a UV 

lampou. Prostor izolační komory může být vytápěn nebo ochlazován bez narušení podtlaku 

uvnitř komory. Integrovaný dekontaminační modul umožňuje dekontaminaci zdravotnického 

personálu po opuštění izolační komory. Podrobné informace o principu ochrany i technických 

parametrech podtlakového stanu a příslušenství je součástí posteru. 

Klíčová slova: podtlakový stan, izolační komora, dekontaminační modul, HEPA filtr    

 

Abstract 
Isolation negative pressure tent ES-56 LP is a product of EGO Zlín's development. It is designed 

to isolate and treat more people with suspicion of a highly contagious disease. The tent isolation 

chamber provides a quarantine space based on negative pressure, which is created by two 

filter-ventilation units with HEPA filters and UV lamp. The isolation chamber space may be 

heated or cooled without disrupting the negative pressure inside the chamber. The integrated 

decontamination module enables the decontamination of medical personnel after leaving the 

isolation chamber. Detailed information on the principle of protection and technical 

parameters of the isolation negative pressure tent and accessories are part of our poster. 

Key words: negative pressure tent, isolation chamber, decontamination module, HEPA filter 

 

 

 

 

 

mailto:vesely@egozlin.cz


 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   56  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

Dekontaminace bojových chemických látek pomocí železa ve vysokých oxidačních stavech 
(ferátů)  

Marek Andrle, Jan Filip, Jana Oborná, Ivo Medřík ................................................................... 10 

Posouzení sekundární kontaminace po uplatnění současných dekontaminačních postupů 

Josef Břínek ................................................................................................................................ 11 

Organokovová síť UiO-66 pro degradaci organofosfátů ve vodném prostředí 

Daniel Bůžek, Jan Demel a Kamil Lang ...................................................................................... 12 

Quo vadis CBRNe forenzní analýzo?  

Pavel Častulík ............................................................................................................................. 13 

Plazmové technologie a dekontaminace nebezpečných látek 

Jan Čech, Lubomír Prokeš, Pavel Sťahel ................................................................................... 14 

HPMS (high pressure mass spectrometry) s atmosférickou ionizací a kolizně indukovanou 
disociací (CID) – nová technologie pro detekci a identifikaci nebezpečných látek 

Tomáš Černohorský  .................................................................................................................. 15 

Nové detekční pásky ke zjištění kapalných aerosolů bojových chemických látek a jiných 
toxických sloučenin 

Michal Dymák, Vladimír Pitschmann, Lukáš Králík, Kamila Lunerová, Jakub Vaněk .............. 16 

Stanovení tepelných odporů polních uniforem postupem dle ČSN EN 15831 

Jan Fišer, Róbert Toma, Jana Švecová, Antonín Havelka ......................................................... 17 

Současné pesticidy - představení, legislativa, výskyt a osud v prostředí, nebezpečnost a rizika 

Jakub Hofman ............................................................................................................................ 18 

Využití fluorescenčního prášku k určení účinnosti kontaminace a dekontaminace 

Josef Holeček, Petr Otáhal ........................................................................................................ 19 

Vliv iontů kovů na acetylcholinesterázu inhibovanou látkami série „V“  

Monika Hoskovcová ................................................................................................................... 20 

Nové anorganické, organokovové a kompozitní materiály pro rozklad vysoce nebezpečných 
látek 

Pavel Janoš, Jiří Henych, Václav Štengl ..................................................................................... 21 

Instrumentální analýza fentanylu a jeho derivátů 

Romana Jelínková ...................................................................................................................... 22 

Odolnost konstrukčních materiálů hydratačních vaků proti bojovým chemickým látkám a jejich 
srovnání 

Jan Kiszka, Stanislav Florus, Pavel Otřísal ................................................................................. 23 

Laminované, kompozitní a sendvičové fólie (membrány) na bázi grafen oxidu s nanotextiliemi 

Karel Klouda, Petra Roupovcová, Lucie Gembalová, Markéta Weisheitelová, Jiří Chvojka ... 24 

Citlivostní studie termofyziologického modelu založeném na Fialově přístupu 

Barbora Kopečková, Jan Pokorný, Miroslav Jícha .................................................................... 25 



 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   57  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

Zeslabení pronikavého ionizujícího záření v nově vyvíjených materiálech stínících vrstev pro 
ochranné oděvy 

Michaela Kozlovská, Radek Černý, Petr Otáhal ........................................................................ 26 

Projekt QUIXOTE: “Technologie pro dekontaminaci B a C látek pomocí studené plasmy“  

Karel Mazanec, Roman Šmíd ..................................................................................................... 27 

Nanovlákenné kompozitní materiály jako ochrana proti CBRN látkám 

Petr Mikeš, Jiří Slabotínský, Veronika Máková, Eva Košťáková, Věra Jenčová, Jakub Vaněk, 
Lukáš Králík, Pavel Pokorný, Jiří Chvojka, Radek Jirkovec, David Lukáš .................................. 28 

Funkcionalizované nanovlákenné struktury 

Marcela Munzarová, David Poustka, Pavla Čapková, Petr Ryšánek, Martin Kormunda, Zdeńka 
Kolská, Milan Gryndler, Lukáš Bystrianský, Josef Trögl, Jiří Štojdl ........................................... 29 

Využití senzorů na bázi vodivých polymerů pro sledování koncentrace toxických par a plynů 

Vladimír Obšel , Pavel Otřísal, Stanislav Florus ........................................................................ 30 

Porovnání využitelnosti testovacích metod v AČR pro hodnocení chemické odolnosti izolačních 
bariérových materiálů proti kyselinám 

Pavel Otřísal, Jitka Hladíková a Vladimír Obšel ......................................................................... 31 

Využití senzorů na bázi vodivých polymerů pro sledování koncentrace toxických par a plynů 

Pavel Otřísal, Stanislav Florus, Vladimír Obšel ......................................................................... 32 

Zakázaná budoucnost chemických zbraní a smysl ochrany proti nim 

Vladimír Pitschmann .................................................................................................................. 33 

Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech 

Jan Pokorný, Barbora Kopečková, Jan Fišer, Róbert Toma, Miroslav Jícha ............................ 34 

Hodnocení expozice pesticidům a její vliv na zdravotní rizika člověka 

Katarína Řiháčková, Pavel Čupr ................................................................................................. 35 

Testování tepelné zátěže osob uložených v transportním izolačním prostředku osob 

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Lukáš Králík, Petr Smítka, Miroslav Veselý, Radka Mynářová, 
Pavel Častulík ............................................................................................................................. 36 

Permeace bojových chemických látek vrstvenými sorpčními materiály 

Jiří Slabotinský, Jakub Vaněk, Markéta Weisheitelová ............................................................ 37 

Charakteristika šíření nebezpečných chemických látek ve specifickém prostředí 

Martin Staněk, Zdeněk Hon ...................................................................................................... 38 

Příprava přesných koncentrací toxických látek pro testování a kalibrace 

Jakub Vaněk, Jan Cupák, Lukáš Králík, Jiří Slabotinský ............................................................. 39 

Osobní dohledový systém určený pro zvýšení bezpečnosti a akceschopnosti složek 
integrovaného záchranného systému 

Tomáš Veselý, Lukáš Kučera, Martin Vítězník, Pavel Smrčka, Zdeněk Hon, Martin Staněk... 40 

 
 



 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   58  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

SEZNAM POSTERŮ 
 

Efekt substrátu na výsledek PCR 

Karel Bílek ................................................................................................................................... 41 

Vývoj platformy pro analýzu interakcí mykotoxinů s biomembránami 

Filip Duša, Natália Kubová, Jozef Šesták, Dana Moravcová ..................................................... 42 

Dekontaminace zraněných osob 

Radka Filipčíkova, Petr Hubáček, Monika Hubáčková ............................................................. 43 

Využití HRM analýzy při identifikaci patogenů 

Martina Grochová ...................................................................................................................... 44 

Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva 

Lubomír Gryc .............................................................................................................................. 45 

Reálná mísa identifikace osob s VNN, předpoklady a návaznost na jednotný postup při řešení 
mimořádné události podléhající MZP (WHO 2005)  

Pavel Kostka ............................................................................................................................... 46 

Srovnání postupů inaktivace biologických agens za účelem jejich detekce 

Oldřich Kubíček, Jiří Šalplachta, Marie Horká, Hana Placáková, Kateřina Rosenbergová ...... 47 

Porovnání stacionárních fází pro účinné chromatografické separace aflatoxinů 

Dana Moravcová, Josef Planeta, Kamila Lunerová, Filip Duša, Jozef Šesták, Oldřich Kubíček, 
Marie Horká ............................................................................................................................... 48 

Příprava plynových senzorů na bázi vodivých polymerů v kombinaci s nanovlákennými 
strukturami 

Vladimír Obšel, Pavel Otřísal, Stanislav Florus ......................................................................... 49 

Využití dekontaminace par peroxidu vodíku pro reálné hrozby 

Dušan Pavlík, Petr Špaček, Marek Andrle, Helena Marešová, Andrea Palyzová, Jaroslav 
Červený, Miroslav Skoumal, Marek Kuzma .............................................................................. 50 

In-line depozice tenkých bariérových vrstev v plazmatu 

Lubomír Prokeš, Jan Čech, Monika Stupavská, Hana Dvořáková, Michal Štipl,  
Ján Dugáček, Pavel Sťahel ......................................................................................................... 51 

Příprava a predikce gradientu mobilní fáze pro miniaturizovaný kapalinový chromatograf 

Josef Šesták, Dana Moravcová, Filip Duša, Vladislav Kahle ..................................................... 52 

Stanovení výparného odporu oděvů pomocí tepelných manekýnů 

Róbert Toma, Kalev Kuklane, Jan Fišer, Miroslav Jícha ............................................................ 53 

Technická řešení dekontaminace CBRN látek v dopravní infrastruktuře 

Michal Turek, Jakub Kanta, Lenka Kantová, Martin Urban, Michal Dymák ............................ 54 

Systém biologické ochrany – izolační podtlakový stan ES-56 LP 

Miroslav Veselý .......................................................................................................................... 55 

  



 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   59  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

LIST OF PRESENTATIONS 
Decontamination of Chemical Warfare Agents Used by Iron in High Oxidation States (Ferrates)  

Marek Andrle, Jan Filip, Jana Oborná, Ivo Medřík ................................................................... 10 

Assessment of Secondary Contamination after Aplying of Current Military Decontamination 
Methods 

Josef Břínek ................................................................................................................................ 11 

Metal-organic Framework UiO-66 for organophosphate degradation in Aqueous Environment 

Daniel Bůžek, Jan Demel a Kamil Lang ...................................................................................... 12 

Quo Vadis CBRNe Forensics?  

Pavel Častulík ............................................................................................................................. 13 

Plasma Technologies and Decontamination of Hazardous Substances 

Jan Čech, Lubomír Prokeš, Pavel Sťahel ................................................................................... 14 

HPMS (High Pressure Mass Spectrometry) with Atmospheric Pressure Ionization and 
Collisionally Induced Dissociation (CID) – New Technology for Detection and Identification 
of Hazardous Compounds 

Tomáš Černohorský  .................................................................................................................. 15 

New Detection Stripes for Cwa Liquid Aerosols and Other Toxic Chemicals 

Michal Dymák, Vladimír Pitschmann, Lukáš Králík, Kamila Lunerová, Jakub Vaněk .............. 16 

Determination of Thermal Resistance of Field Uniforms According to EN 15831 

Jan Fišer, Róbert Toma, Jana Švecová, Antonín Havelka ......................................................... 17 

Currently Used Pesticides – Introduction, Legislation, Occurrence and Fate in the Environment, 
Hazard and Risks 

Jakub Hofman ............................................................................................................................ 18 

Use of Fluorescent Powder to Determine Contamination and Decontamination Efficiency 

Josef Holeček, Petr Otáhal ........................................................................................................ 19 

The Impact of Metal Ions on the Acetylcholinesterase Inhibited by the Nerve Agents „V“ Type 

Monika Hoskovcová ................................................................................................................... 20 

New Inorganic, Metallo-Organic and Composite Materials for Destruction of Highly Dangerous 
Chemicals 

Pavel Janoš, Jiří Henych, Václav Štengl ..................................................................................... 21 

Instrumental Analysis of Fentanyl and Its Derivatives 

Romana Jelínková ...................................................................................................................... 22 

The Hydration Bags Constructive Materials Resistivity against Chemical Warfare Agents and 
Their Comparison 

Jan Kiszka, Stanislav Florus, Pavel Otřísal ................................................................................. 23 

Laminated Composite and Sandwich Foils (Membranes) Based on Graphenoxide with 
Nanotextiles 

Karel Klouda, Petra Roupovcová, Lucie Gembalová, Markéta Weisheitelová, Jiří Chvojka ... 24 

Sensitivity Study of Fiala-Based Human Thermophysiological Model 



 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   60  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

Barbora Kopečková, Jan Pokorný, Miroslav Jícha .................................................................... 25 

Attenuation of Penetrating Ionising Radiation in Shielding Layers of Newly Developed Personal 
Protective Equipment Materials 

Michaela Kozlovská, Radek Černý, Petr Otáhal ........................................................................ 26 

The QUIXOTE Project: “Quick Xor Technology for B&C Cold-Plasma Decontamination” 

Karel Mazanec, Roman Šmíd ..................................................................................................... 27 

Nanofiber Composite Materials as Protection Against CBRN Agents 

Petr Mikeš, Jiří Slabotínský, Veronika Máková, Eva Košťáková, Věra Jenčová, Jakub Vaněk, 
Lukáš Králík, Pavel Pokorný, Jiří Chvojka, Radek Jirkovec, David Lukáš .................................. 28 

Functionalized Nanofibrous Structures 

Marcela Munzarová, David Poustka, Pavla Čapková, Petr Ryšánek, Martin Kormunda, Zdeńka 
Kolská, Milan Gryndler, Lukáš Bystrianský, Josef Trögl, Jiří Štojdl ........................................... 29 

Employment of Sensors Based on Conductive Polymers for Monitoring Concentration of Toxic 
Vapors and Gases 

Vladimír Obšel , Pavel Otřísal, Stanislav Florus ........................................................................ 30 

Comparison of Testing Methods Employment for Isolative Barrier Materials Chemical Resistivity 
against Acids 

Pavel Otřísal, Jitka Hladíková a Vladimír Obšel ......................................................................... 31 

Employment of Sensors Based on Conductive Polymers for Monitoring Concentration of Toxic 
Vapors and Gases 

Pavel Otřísal, Stanislav Florus, Vladimír Obšel ......................................................................... 32 

Prohibited Future of Chemical Weapons and Point of Protection against Them 

Vladimír Pitschmann .................................................................................................................. 33 

Application of Thermophysiological Model to Predict the Human Heat Stress in Protective 
Clothing 

Jan Pokorný, Barbora Kopečková, Jan Fišer, Róbert Toma, Miroslav Jícha ............................ 34 

Human Exposure and Risk Assessement of Pesticides 

Katarína Řiháčková, Pavel Čupr ................................................................................................. 35 

Testing of Heat Strain of Persons Placed in Portable Isolation Unit 

Jiří Slabotinský, Kamila Lunerová, Lukáš Králík, Petr Smítka, Miroslav Veselý, Radka Mynářová, 
Pavel Častulík ............................................................................................................................. 36 

Permeation of Chemical Warfare Agents through the  Adsorption Materials 

Jiří Slabotinský, Jakub Vaněk, Markéta Weisheitelová ............................................................ 37 

Characteristics of Dangerous Chemical Substances Spread in Specific Conditions 

Martin Staněk, Zdeněk Hon ...................................................................................................... 38 

Preparation of Precise Concentrations of Toxic Substances for Testing and Calibrations 

Jakub Vaněk, Jan Cupák, Lukáš Králík, Jiří Slabotinský ............................................................. 39 

Personal Monitoring System Designed to Improve the Safety and Agility of the Integrated 
Rescue System 

Tomáš Veselý, Lukáš Kučera, Martin Vítězník, Pavel Smrčka, Zdeněk Hon, Martin Staněk... 40 



 

 

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika, 13.–15. 11. 2018 
ISBN 978-80-270-4852-6   61  

 

HAZMAT PROTECT 2018 

LIST OF POSTERS 
 

Effect of Substrate on the Result of PCR 

Karel Bílek ................................................................................................................................... 41 

Development of Platform for Analysis of Mycotoxin Interactions with Biomembranes 

Filip Duša, Natália Kubová, Jozef Šesták, Dana Moravcová ..................................................... 42 

Decontamination of Injured Persons 

Radka Filipčíkova, Petr Hubáček, Monika Hubáčková ............................................................. 43 

Use of the HRM Analysis in Pathogen Identification 

Martina Grochová ...................................................................................................................... 44 

New Generation Of Portable Monitors For Provision Of Population Protection 

Lubomír Gryc .............................................................................................................................. 45 

The Real Places of Identifcation of Persons with a Highly Contagious Disease and Connections 
Ditions Linked to the Unified Approach According to International Health Regulations (WHO 
2005)  

Pavel Kostka ............................................................................................................................... 46 

Comparison Of Methods For B-Agens Inactivation For Purpose Of Their Detection 

Oldřich Kubíček, Jiří Šalplachta, Marie Horká, Hana Placáková, Kateřina Rosenbergová ...... 47 

Comparison of Stationary Phases for Efficient Chromatographic Separation of Aflatoxins 

Dana Moravcová, Josef Planeta, Kamila Lunerová, Filip Duša, Jozef Šesták, Oldřich Kubíček, 
Marie Horká ............................................................................................................................... 48 

Preparation of Gas Sensors Based on Conductive Polymers in Combination with Nanofibrous 
Structures 

Vladimír Obšel, Pavel Otřísal, Stanislav Florus ......................................................................... 49 

Using of Hydrogen Peroxide Vapors Decontamination against Real Threats 

Dušan Pavlík, Petr Špaček, Marek Andrle, Helena Marešová, Andrea Palyzová, Jaroslav 
Červený, Miroslav Skoumal, Marek Kuzma .............................................................................. 50 

In-Line Deposition of Barrier Thin Films in Plasma 

Lubomír Prokeš, Jan Čech, Monika Stupavská, Hana Dvořáková, Michal Štipl,  
Ján Dugáček, Pavel Sťahel ......................................................................................................... 51 

Generation and Prediction of Mobile Phase Gradient for Miniaturized Liquid Chromatography 
System 

Josef Šesták, Dana Moravcová, Filip Duša, Vladislav Kahle ..................................................... 52 

Clothing Evaporative Resistance Measurement Using Thermal Manikins 

Róbert Toma, Kalev Kuklane, Jan Fišer, Miroslav Jícha ............................................................ 53 

Technical Solutions of CBRN Decontamination in Transport Infrastructure 

Michal Turek, Jakub Kanta, Lenka Kantová, Martin Urban, Michal Dymák ............................ 54 

System of Biological Protection – Isolation Negative Pressure Tent ES-56 LP 

Miroslav Veselý .......................................................................................................................... 55 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektiv autorů 
 
Sborník abstraktů z 3. ročníku odborné konference Hazmat Protect 2018  

pořádané ve dnech 13. – 15. 11. 2018  

Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná, Česká republika 

 

Book of abstracts from 3rd Scientific Conference Hazmat Protect 2018 

held from 13 – 15 November 2018 

at National Institute for NBC Protection, Kamenná, Czech Republic 

 

Součástí sborníku je DVD Sborník abstraktů + celé články z konference Hazmat Protect 2018 
Attached is DVD Book of Abstracts + full texts from Hazmat Protect 2018 conference 
 
 

Vydal: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, Milín 262 31, Česká 
republika 
Tisk: Powerprint, s. r. o. 
Editor, grafická úprava: Ing. Kamila Lunerová, Ph. D., SÚJCHBO, v. v. i. 
Počet stran: 61 
 
Nebyla provedena jazyková korektura. Za věcnou správnost jednotlivých příspěvků odpovídají autoři. 
 
Issued by National Institute for NBC Protection, Kamenná 71, Milín 262 31, Czech Republic 
Printed by Powerprint, s. r. o. 
Editor, graphics: Ing. Kamila Lunerová, Ph. D., SÚJCHBO, v. v. i. 
Number of pages: 61 
 
Without language editing. The objective corectness is on responsibilty of authors of contributions. 
 
All rights reserved.  
 
 
© SÚJCHBO, v. v. i., 2018 
 
ISBN 978-80-270-4852-6 
 
 



http://hazmat-protect.sujchbo.cz     www.sujchbo.cz
STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v. v. i.

Kamenná 71, Milín, Česká republika
ISBN 978-80-270-4852-6


	Hazmat-sborník abstraktů Oct2018.pdf
	Sborník abstraktů-tiráž zadní.pdf
	
	Stránka 1
	Stránka 2




