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PEROXIDOVÁ DEKONTAMINAČNÍ SMĚS
PEROXIDE DECONTAMINATION MIXTURE
Marek Andrlea*, Aleš Levíčeka, Ivo Dujíčeka
a

Vojenský výzkumný ústav, s. p., Veslařská 230, 637 00 Brno, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: andrle@vvubrno.cz, tel.: +420 532 191 385

Abstrakt
V příspěvku je popisována peroxidová dekontaminační směs, která obsahuje organická
rozpouštědla, vodorozpustné pufrační a alkalické komponenty. Její dekontaminační funkce je
založena na účinku peroxidu vodíku, který je aktivován molybdenanem. Příspěvek popisuje
hlavní výsledky experimentů, které byly orientovány na ověření dekontaminační účinnosti
peroxidové směsi na vybraných površích vojenské techniky a stanovení fyzikálních parametrů
připravené směsi.
Klíčová slova: bojová chemická látka, dekontaminace, peroxid vodíku

Abstract
The article deals with decontamination mixture consisting of organic solvents, water soluble
buffering additives and alkaline components. Decontamination activity of the mixture is based
on hydrogen peroxide being activated by molybdate. The experiments were focused
on measuring decontamination efficiency of military surfaces and measuring physical
properties of the mixture.
Key words: chemical warfare agent, decontamination, hydrogen peroxide
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VLIV OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ NA UŽIVATELE
INFLUENCE OF PROTECTIVE MEANS ON USERS
Šárka Bernatíkováa*, Veronika Borůvkováb, Ladislav Jánošíka, Kristýna Kachlíkováa,
Petra Novákováa
a

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Lumírova
13/630, 700 30 Ostrava - Výškovice, Česká republika
b
HZS Královéhradeckého kraje; Nábřeží U Přívozu 122/4; 500 03 Hradec Králové; Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: sarka.bernatikova@vsb.cz, tel.: +420 596 992 867

Abstrakt
Příspěvek popisuje metody testování a vyhodnocení výsledků testování vlivu ochranných
prostředků – chladící vesty a izolačního transportního prostředku na organismus. Jsou zde
charakterizovány zkoušené ochranné prostředky, možnosti jejich použití, metody testování
a vyhodnocení projevů fyziologické reakce organismu probandů při užití těchto prostředků.
Při prvním testování, v případě chladících vest, byla testována jejich účinnost při pracovně
tepelné zátěži při užití protichemického oděvu a následně bylo provedeno porovnávání
s projevy organismu při zátěži bez chladící vesty. Druhá část experimentů shrnuje výsledky
testování transportních izolačních prostředků na organismus probandů při simulaci zvýšené
tělesné teploty probanda.
Klíčová slova: transportní izolační prostředek, chladící vesta, rektální teplota, srdeční frekvence

Abstract
The paper describes the methods for testing and evaluating the results of testing the influence
of protective equipment - cooling vests and Patient isolation units- on the body. There are
characterized tested protective equipment, the possibility of their usage, methods of testing
and evaluating physiological reactions of the organism of probands with the use of these
funds.
During the first test were tested effectiveness of cooling vests in the work thermal load during
use of chemical protective clothing, and subsequently was done comparing with the response
of the body at a load without the cooling vest. The second part of the experiments summarized
the results of testing of the patient isolation units to the insulating body probands when
simulating elevated body temperature proband.
Key words: the patient isolation units, cooling vest, rectal temperature, heart rate
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PŘÍNOSY OOP VYTVOŘENÝCH V PROJEKTU IFREACT PRO BEZPEČNOST A
PRACOVNÍ ČINNOSTI ZÁCHRANÁŘŮ V CBRN PROSTŘEDÍ
HOW IFREACT PPE WILL CONTRIBUTE TO FRS’ SAFETY AND EFFICIENCY
IN PERFORMING THEIR TASKS IN A CBRNE ENVIRONMENT
Catherine Bertranda*, Eric Lecarpentiera
a

Hospital Henri Mordor, SAMU 94, 51 Av. Du Mal de Tassigny, F-94010 Creteil Val-de-Marne, France
*Corresponding author; e-mail: catherine.bertrand@hmn.aphp.fr

Abstract
Over the last decade, security against various risks including terrorism, natural disasters and
crime has gained relevance within the European Community, so that numerous Security
Research and Development Projects were funded by the European Commission within
the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development FP7. One of
the projects with an impact on the preparedness of civilian First Responders (FRs) for CBRN
risks was IFREACT (Improved First Responder Ensembles against CBRN terrorism).
The objective of IFREACT project was to innovate and create new PPE to equip civilian First
Responders while dealing with CBRN events, which may be accidents or deliberate attacks.
The IFREACT focused on developing a robust, economical and user-friendly PPE i. e. giving
higher levels of comfort achieved by lower body burden (physiological and respiratory),
maintaining good protection parameters for civilian responders working for a limited period
of time in the warm zone of a CBRN event (6 hours). The development of an IFREACT ensemble
consisted of adequate airway protection and skin protection with integrated communication
means, and alternatively supplemeted with miniaturized prototype biocollector enabling
monitoring the bio-environment with 6 hour collection efficiency. The objective was attained,
the IFREACT prototypes are easy-to-wear PPE equipped with safe hands-free communication
equipment.
Key words: CBRNE Threats, emergency preparedness, crisis management, first responders, personal
protection equipment, training.
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EVAKUAČNÍ PROSTŘEDKY PRO DĚTI
EVACUATION MEANS FOR CHILDREN
Zdeněk Cába*
a

Školní a vzdělávací zařízení HZS ČR, Frýdek-Místek, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: zdenek.cab@svzfm.izscr.cz

Abstrakt
Příspěvek analyzuje současný stav záchranných a evakuačních prostředků pro záchranu dětí,
používaných u záchranných sborů na území ČR, v tzv. „prvém sledu“, to znamená pro
okamžitou záchranu či evakuaci u mimořádné události. Zároveň se práce zabývá návrhem,
konstrukcí a odzkoušením takovéhoto technického prostředku, zejména pro záchranu
novorozenců a batolat, jenž by byl prostředkem multifunkčním. Na požářišti je nutno počítat
s celou řadou aspektů při evakuaci nebo záchraně malých dětí, jež mohou ovlivnit jejich
dýchání, celotělovou ochranu dítěte, a které zabraňují nasazení filtračních dýchacích přístrojů
používaných u HZS ČR. Mezi tyto aspekty řadíme především vývin toxických zplodin hoření,
silné zakouření, jenž ztěžuje orientaci a kontrolu zachraňovaného dítěte, možnost zasažení
plamenným hořením, sálavým teplem či výskyt nelineárních jevů při evakuaci nebo záchraně.
Ideálním řešením by byla přenosná přetlaková brašna, zásobovaná tlakovým vzduchem,
v nehořlavém provedení a s odolností proti NBC látkám.
Klíčová slova: technický prostředek, evakuace, záchrana, děti, dětská přenosná evakuační brašna

Abstract
The article analyses actual situation regarding rescue and evacuation means for children used
by rescue teams in Czech Republic in „first wave“, i. e. for immediate rescue or evacuation
during emegency events. Moreover, the article describes proposal designs and testing of such
a multifunctional technical mean intended mainly for rescue of infants and toddlers. There is
a lot of aspects which has to be considered during evacuation or rescue of little children from
the fire site. They may affect child´s breathing or whole body injury and make the usage of
ordinary protective means with filters used by FRS CR impossible. The aspects include mainly
toxic combustibles emissions, heavy smoke, bad orientation and control of the child, risk of
flame or radiant heat injury, as well as occurence of non-linear effects during the evacuation
or rescue. The ideal solution may be a portable over-pressure bag supplied with pressure air
made of non-flammable and NBC protective material.
Key words: technical mean, evacuation, rescue, children, portable evacuation bag for children
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IMPLEMENTACE AKČNÍHO PLÁNU EU PRO CBRN LÁTKY – VÝZVY
V OBLASTI ŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ
EUROPEAN CBRN ACTION PLAN IMPLEMENTAION – OPERATIONAL AND
TECHNOLOGICAL CHALLENGES
Pavel Častulíka*
a

RECETOX, Masaryk University Brno, Czech Republic, CBRNE consultant
*Corresponding author; e-mail: pacastulik@seznam.cz

Abstract
Threats to the society such as industrial and natural disasters, armed conflicts, terrorism,
pandemics are constantly increasing, and through on-going globalisation, the impacts of
incidents have increasingly cross-border, even global consequences.
Efficient protection of citizens through anticipation, deterrence, preparedness, response and
adaptation to crisis situations – in other words, maintaining disaster resilience – faces new
challenges. Collaboration between national, European and international stakeholders
requires unified processes and management systems as well as technical, procedural,
operational and semantic interoperability. The EU CBRN Action Plan was adopted in December
2009 by the EU Council and aims to overall goal to reduce the threat of, and damage from
CBRN incidents of accidental, natural and intentional origin, including terrorist acts. The Action
Plan contributes to the implementation of the EU Counter Terrorism Strategy and is in line
with the Internal Security Strategy. Process of future standardisation for CBRNE technologies,
operations and procedures need to be implemented also for consolidation of the R&D
programs such as HORIZON 2020 and related projects to improve CBRNE disaster resilience in
accordance with the EU CBRN Action Plan.
Key words: EU CBRN Action Plan, HORIZON 2020
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NÁMĚTY PRO POSTUP PYROTECHNICKÉ SLUŽBY PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ
IMPROVIZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K ŠÍŘENÍ CBRN LÁTEK
CHALLENGES OF EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL SERVICES FOR
MITIGATION OF CBRN IMPROVISED DEVICES
Pavel Častulíka*
a

RECETOX, Masaryk University Brno, Czech Republic, CBRNE consultant
*Korespondující autor; e-mail: pacastulik@seznam.cz

Abstract
Combination of CBRN material with explosives as the CBRN Explosive Improvised Explosive
Devices (CBRN-IED) represents entirely a new category significantly distinguished from
conventional Improvised Explosive Devices (I-ED). This requires different approaches
for mitigation and neutralization of CBRN-IEDs and in adjustment of a new safety measures
for first responders and the Explosive Ordnance Disposal (EOD) personnel in particular.
In order to understand behaviour of chemical fill dispersion by the explosion, amount
of explosive charge and its position in the Chem-IED liquid thickened chemical simulant were
studied and optimised. Trials with the Chem-IED filled with liquid simulants in closed and open
air space demonstrated the evidence of simplicity for intentional dissemination of hazardous
material such as chemical, biological and radiological substances. Further comprehensive R&D
activities on the CBRN-IEDs are recommended in order to improve mitigation
countermeasures and protection against for the benefit of the first responder community and
general population.
Key words: CBRN explosive improvised explosive devices
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STANOVENÍ REZIDUÍ BCHL PO DEKONTAMINACI PEVNÝCH MATERIÁLŮ
DETERMINATION OF CWA RESIDUES AFTER DECONTAMINATION
OF SOLID MATERIALS
Tomáš Dropaa*, Markéta Weisheitelováa, Martin Urbana
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: dropa@sujchbo.cz, tel.: +420 318 627 164

Abstrakt
Příspěvek popisuje techniky identifikace a kvantifikace residuí vybraných bojových chemických
látek stanovených na pevných materiálech po dekontaminaci, tzv. zbytkovou kontaminaci,
a/nebo následné uvolňování kontaminantu z materiálu, tzv. sekundární kontaminaci.
Popisované experimenty se provádějí za účelem posuzování účinnosti technických
dekontaminačních prostředků a dekontaminantů. K realizaci experimentů v reálných
podmínkách jsou v SÚJCHBO využívány specifické analytické a instrumentální postupy
a prostředky unikátního pracoviště velkoobjemové testovací haly.
Klíčová slova: dekontaminace, bojové chemické látky, GC-MS

Abstract
The paper describes techniques of identification and quantification of selected CWAs residues
remaining on solid materials after decontamination, called residual contamination, and/or
contaminants subsequently releasing from material, called secondary contamination.
Described experiments were performed to evaluate the efficiency of technical
decontamination means and decontaminants. To perform described experiments in real
conditions, SÚJCHBO specialists use specific analytical and instrumental procedures and
unique large-volume testing hall.
Key words: decontamination, chemical warfare agents, GC-MS
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SUBLIMAČNÍ DEPOZICE SORPČNÍCH NANOSTRUKTUR NA VLÁKNA
A TKANINY
SUBLIMATION DEPOSITION OF SORPTION
NANOSTRUCTURES TO FIBRES AND FABRICS

PHOTOCATALYTIC

Richard Dvorskýa*, Tomáš Dropab, Karel Kloudab., Pavel Mančíkd, Jiří Bednářd, Ladislav
Svobodae, Dalibor Matýsekf, Soňa Študentováe
a

Katedra Fyziky, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín, ČR
c
Regionální Materiálově technologické výzkumné centrum, VŠB-TUO, 17. listopadu 15/2172, 708 33
Ostrava-Poruba, ČR
d
Centrum nanotechnologií, VŠB-TUO, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR
e
Katedra chemie, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba,
ČR
f
Institute of Clean Technologies for Mining, Utilization of Raw Materials for Energy Use, VŠB-Technická
univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, ČR
*Korespondující autor; e-mail: richard.dvorsky@vsb.cz, tel.: +420 731 186 696
b

Abstrakt
Práce referuje o aplikaci nové patentované technologie řízené sublimace při depozici karbonsilikátových sorpčních fotokatalytických nanostruktur na nosná vlákna a tkaniny. Karbonsilikátové nanostruktury, připravené syntézou ve formě vodní gelové suspenze jsou po spojení
s vláknitými nosiči velmi rychle zamrazeny rychlostí minimálně 104 K/s. Následně je zamrazená
soustava podrobena řízené sublimaci molekul vody za vzniku nanostruktury s vysokým sorpčním
povrchem, která je fixována na vláknitém materiálu, nebo tkanině. Předběžné testy takto
impregnovaného materiálu potvrzují jeho dobrou fotokatalytickou a sorpční účinnost.
Klíčová slova: sublimace, depozice, sorpce, fotokatalýza, vlákna, tkanina

Abstract
The work reports on the application of the new patented technology of controlled sublimation
for deposition of carbon-silicate sorption photocatalytic nanostructures on carrier fibers and
fabrics. Carbon-silicate nanostructures prepared by synthesis in the form of an aqueous gel
suspension, after the connection with the carrier fibers rapidly frozen rate of at least 104 K/s.
Subsequently, the assembly is subjected to cryo-controlled sublimation of water molecules to
form nanostructures with high sorptive surface which is fixed on the fibrous material or fabric.
Preliminary testing of the impregnated material confirmed its good stability and sorption
efficiency
Key words: deposition, sublimation, sorption, fibers, textile
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DETEKCE TOXICKÝCH AEROSOLŮ POMOCÍ PASIVNÍCH DETEKČNÍCH
PAPÍRKŮ
DETECTION OF TOXIC AEROSOLS BY USE OF PASSIVE DETECTION
PAPERS
Michal Dymáka*, Vladimír Pitschmannb
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, Česká republika
Oritest, s. r. o., Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: dymak@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 225
b

Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou detekce chemických látek, z nichž je hlavní pozornost
věnována chemickým bojovým látkám, které se mohou vyskytovat a šířit ve formě aerosolu. V
první části je vymezena oblast zájmu na základní fakta, jak o aerosolech jako formě látky
v prostředí, tak i základní pojmy a definice v otázce detekce chemických látek. V další části je
představen dosavadní postup analýzy jednoduchého detektoru ve formě detekčního papírku,
schopného detekovat chemické látky ve formě aerosolů.
Klíčová slova: detekce, aerosol, toxicita

Abstract
This contribution focuses on detection of chemical substances where group of chemical
warfare agents – particularly, those which can exist and distribute in atmosphere as aerosols.
In a first part there are basic facts about aerosols as a type of a matter as well as basic terms
and definitions in a field of detection of chemical agents. In a later part there is introduction
of a progress in analysis of a detection paper which should be able to detect chemical agents
in a form of an aerosol.
Key words: detection, aerosol, toxicity
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STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ RUKAVIC POMOCÍ TEPELNÉHO
MANEKÝNA
ESTIMATION OF GLOVES THERMAL RESISTANCES BY MEANS
OF THERMAL MANIKIN
Jan Fišera*, Kateřina Pidrováa, Róbert Tomaa
a

Odbor termomechaniky a techniky prostředí, Energetický ústav, FSI VUT v Brně, Technická 2,
616 69 Brno, ČR
*Korespondující autor; e-mail: fiser@fme.vutbr.cz, tel.: +420 54114 3242

Abstrakt
Příspěvek se zabývá testováním tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna
Newtona a klimatické komory FSI, VUT v Brně. Stěžejním bodem je návrh a ověření měřicí
metodiky, která vychází z normy ČSN EN 511. Návrh byl následně prověřen při opakovaných
měřeních na 5 různých vzorcích rukavic s cílem ověřit opakovatelnost měření a stanovit
nejistoty měření. U měřených vzorků je dále uveden i nástin možností jejich použití
při konkrétních činnostech a teplotách okolního vzduchu v souladu s postupem uvedeným
v ČSN EN 511.
Klíčová slova: rukavice, tepelný odpor, tepelný manekýn, ČSN EN 511

Abstract
The paper deals with the testing of thermal properties of gloves using a thermal manikin
Newton and climatic chamber of FME, BUT. The main point is the design and verification of
measuring methodology, which is based on the standard ČSN EN 511. The proposal was
subsequently verified by repeated measurements on 5 different samples of gloves to check
the repeatability of measurements and determine the measurement uncertainty. For each
measured sample, the paper also outline the possibility of its use in specific activities and
ambient temperatures in accordance with the procedure defined in EN 511.
Key words: gloves, thermal resistance, thermal manikin, EN 511
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TEPELNÝ MANEKÝN – MOŽNOSTI VYUŽITIA PRE TESTOVANIE
OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV
THERMAL MANIKIN – UTILISATION IN PROTECTIVE EQUIPMENT
TESTING
Miloš Fojtlína*, Jan Fišera
a

Odbor termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické
v Brně, Technická 2, 61669, Brno, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: milos.fojtlin@vutbr.cz, tel.: +420 54114 3242

Abstrakt
Tepelný manekýn je zariadenie, ktoré bolo pôvodne vyvinuté za účelom testovania tepelne
izolačných vlastností odevov. Funkcionalita tejto skupiny zariadení v súčasnosti presahuje svoj
pôvodný zámer a je vhodná nie len pre testy odevov, ale i pre vyhodnocovanie tepelného
komfortu osôb. Za hlavné výhody tepelných manekýnov sú považované: (a) najpresnejšia
aproximácia tepelného správania ľudského tela; (b) opakovateľnosť merania; (c) vylúčenie
subjektívnych vplyvov na meranie; (d) využitie i v extrémnych tepelných podmienkach.
V príspevku je predstavený tepelný manekýn Newton spolu s možnosťami pracoviska Odboru
termomechaniky a techniky prostředí na Vysokém učení technickém v Brně. Newton
disponuje 34 individuálne regulovateľnými zónami, z ktorých je možné vyhodnocovať tepelný
tok do okolitého prostredia. K doplnkovej výbave manekýna patrí systém dýchania
s programovateľným objemom dychu.
Klíčová slova: tepelný manekýn, tepelný komfort, osobné ochranné prostriedky

Abstract
Thermal manikins are measurement devices that were primarily designed to test thermal
properties of garments. Nowadays, functionality of the manikins has overrun its former
purpose. They are suitable not only to test the garments, but also to evaluate human thermal
comfort. The main four advantages of the manikins over human test subjects are as follows:
(a) the most credible approximation of heat transfer from a human body; (b) measurement
repeatability; (c) exclusion of a subjective influence on the measurement; (d) applicability
in extreme thermal environments. In this paper, a Newton type thermal manikin is introduced
together with a technical background of the environmental laboratories of Department
of Thermomechanics and Environmental Engineering, Brno University of Technology. Further,
the Newton comprises 34 independently controlled zones, which enable detailed
measurement of heat flux to the ambient environment. In addition, it is equipped with
a system of artificial breathing with programmable volume and frequency of breath.
Key words: thermal manikin, thermal comfort, personal safety equipment
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OCHRANNÉ PROTICHEMICKÉ OBLEKY – VYLEPŠENÉ OBLÉKÁNÍ A
SVLÉKÁNÍ PLYNOUCÍ Z PRAKTICKÉHO VÝCVIKU DEKONTA A HZS ČR
CHEMICAL PROTECTIVE SUITS – IMPROVED PROCEDURE OF DONNING
AND DOFFING BASED ON PRACTICAL EXERCISE EXPERIENCE
OF DEKONTA AND FRS
Lukáš Groulíka*
a

Dekonta, a. s., Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: groulik@dekonta.cz

Abstrakt
V červnu proběhl praktický výcvik členů JPO DEKONTA společně s členy JPO HZS Pardubického
a Královehradeckého kraje. Součástí tohoto školení byla i inovovaná metoda oblékání
a svlékání jednorázových protichemických obleků s ohledem na možnou kontaminaci B-agens
(v reakci na potenciální skutečné hrozby - Ebola, virus Zika atd.). Příspěvek popisuje postup
oblékání a svlékání lehkého jednorázového protichemického obleku.
Klíčová slova: lehký jednorázový protichemický oblek, oblékání a svlékání OOP, praktický výcvik

Abstract
Practical training of firefighting units od DEKONTA and FRS of Pardubice Region and Hradec
Králové Region was held in June. As a part of the training, there was an improved procedure
of donning and doffing of light disposable chemical protective suits practised in regards of
possible contamination of B-agents as a reaction for potential threads as Ebola or Zika viruses
etc. The article describes the procedure of donning and doffing of light disposable chemical
protective suits.
Key words: light disposable protective suit, donning and doffing of PPE, practical training
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ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY DEKONTAMINACE A OCHRANY POVRCHU PŘED
KONTAMINACÍ NA ODBORU JADERNÉ OCHRANY SÚJCHBO, v. v. i.
ISSUES OF DECONTAMINATION AND SURFACE PROTECTION AGAINST
RADIOACTIVE CONTAMINATION
Josef Holečeka*, Petr Otáhala
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, ČR
*Korespondující autor; e-mail: holecek@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 229

Abstrakt
V rámci výzkumného úkolu byla na Odboru jaderné ochrany řešena problematika ochrany
a dekontaminace povrchů stavebních materiálů. Při hledání alternativních dekontaminačních
postupů byly hledány takové postupy, které čištěný povrch nepoškodí a nevyprodukují mnoho
odpadu. V souladu s touto filozofií byly zkoumány postupy využívající využití snímatelných
laků či nanášení dekontaminačních činidel ve formě pěny. Pro stanovení účinnosti
dekontaminace bylo použito krátkodobých radioizotopů. Způsob nanášení radioizotopu vedl
k nutnosti zhotovení speciální kontaminační lavice, zajišťující ochranu okolí kontaminace.
Při hledání řešení dekontaminace byl kladen důraz na využití stávajících materiálů v rámci
dekontaminačního postupu. Při tomto hledání bylo zjištěno, že běžně dostupné snímatelné
laky lze použít jak k dekontaminaci či ochraně před kontaminací, tak i k zabránění druhotné
kontaminaci. Přičemž manipulace s těmito laky respektive nátěry je velmi snadná a zjištěná
účinnost vysoká. Současně s tím bylo zjištěno, že mycí prostředky použité ve formě pěny lze
použít jako náhradu speciálních dekontaminačních činidel.
Klíčová slova: dekontaminace povrchů, snímatelné laky, dekontaminační pěna

Abstract
The issue of protection and decontamination of building material surfaces was solved within
research project at Nuclear Safety Department of SUJCHBO. Procedures not damaging the
cleansed surface and producing little waste were searched in pursuance of looking for new
alternative decontamination procedures. Procedures using removable varnishes
or decontamination means in foam form were investigated in accordance with the above
mentioned philosophy. The efficiency was determined by using of short-term radioisotopes.
The way of radioisotope application lead to creating of special contamination board providing
protection of surrounding of contamination site. The emphasis was put on using of present
materials within innovated decontamination procedures. It was found that commonly
available removable varnishes are usable for decontamination and/or protection against
contamination as well as for preventing from secondary contamination. Moreover,
the manipulation with the varnishes is very easy and the establisehd efficiency is high. Besides
it was found, that cleansing detergents in foam form can be used as substitution of special
decontamination means.
Key words: surface decontamination, removable varnishes, decontamination foam
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NANOVLÁKENNÝ
KOMPOZITNÍ
NANO/MIKROČÁSTICE MEZI VLÁKNA

MATERIÁL

INTEGRUJÍCÍ

NANOFIBROUS COMPOSITE MATERIALS INTEGRATING NANO/MICRO
PARTICLES BETWEEN THE FIBRES
Jiří Chvojkaa, Petr Mikeša, Jiří Slabotinskýb, Jiří Pavlovskýc, Eva Kuželová Košťákováa, Filip
Sanetrnika, Pavel Pokornýa, David Lukáša
a

Technical University of Liberec, Studentská, Liberec, Czech Republic
National Institute for NBC Protection, Kamenná 71, Milín, Czech Republic
c
VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
*Corresponding author; e-mail: jiri.chvojka@tul.cz, tel.: +420 485 353 230
b

Abstract
This article deals with the continual incorporation of particles by the ultrasonic dispersion
in situ into a nanofibrous matrix produced by the electrospinning process. The new technology
is based on the use of the needleless electrospinning method in combination with
the ultrasound-enhanced dispersion of sub-micro or micro particles, which are deposited
between nanofibres onto the support material. The main advantage of use these two
technologies in time is the independence of particle-incorporation of the electrospinning
process. The sorbent particles are held in between the fibers and they remain uncovered by
polymer. Thanks to free surface of sorbent particles are maintained all their active properties.
Such materials can be simply cut with scissors without the releasing particles. Further
the authors present figures from the electron microscopy of the newly-designed
nanocomposite material and its morphological analysis, such as the particle distribution.
The material was used as a sorbent of bis(2-chlorethyl) sulfide (mustard gas) with a sorption
time greater than 240 minutes. This unique material has been developed to be used
for protection against chemical warfare agents; yet, it can be employed for several other
applications depending on the powder material dispersed onto the nanofibrous layer.
Key words: nanofibers, nanocomposite, particle-incorporation, protection material
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NĚKTERÉ NOVÉ TYPY REAKTIVNÍCH SORBENTŮ PRO ROZKLAD VYSOCE
TOXICKÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
SOME NEW KINDS OF REACTIVE SORBENTS FOR DESTRUCTION OF
HIGHLY TOXIC CHEMICAL SUBSTANCES
Pavel Janoša*
a

Univerzita J. E. Purkyně, Faculty of Environment, Královy Výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem, ČR
*Korespondující autor; e-mail: pavel.janos@ujep.cz; tel.: +420 475 284 154

Abstract
On contrary to conventional sorbents, which retain toxic substances on their surface without
altering their chemical structure and thus preserve their toxicity, the reactive sorbents are
capable to destroy the toxic substances or to convert them into less toxic residuals. Most
of the reactive sorbents are derived from the nanocrystalline metal oxides and their
effectiveness depends on their chemical and phase composition as well as on their physical
characteristics, which may be governed by a proper selection of the synthetic route. The Ti and
Mg oxides belong to the most promising reactive sorbents for the destruction of nerve gases
as well as blistering agents, although the nanocrystalline ceria provides some advantages
in the destruction of toxic organophosphates. Recently, some new kinds of reactive sorbents
were introduced, namely the materials derived from metal-organic frameworks (MOFs),
which were applied successfully for the degradation of toxic substances including chemical
warfare agents.
Key words: reactive sorbents, nanocrystalline metal oxides, metal-organic fraameworks (MOFs), toxic
compounds, decontamination
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MOŽNOSTI APLIKACE SYSTÉMŮ PRO DETEKCI CHEMICKÝCH LÁTEK
NA BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY
POSSIBILITIES TO APPLY CHEMICAL
FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES

DETECTOR

SYSTEMS

Jiří Kadlčáka*, Pavel Dubinaa
a

Vojenský výzkumný ústav, s. p., Rybkova 8, 602 00 Brno, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: kadlcak@vvubrno.cz, tel.: +420 532 191 320

Abstrakt
Kritické zhodnocení potenciálních prostředků pro detekci chemických látek na základě
jednotlivých detekčních principů, konstrukčního omezení detekčních systémů a potenciálních
nosičů. Možnosti vazby detekčních systémů na systémy monitorování chemické situace.
Klíčová slova: detekce, BCHL, toxické sloučeniny, bezpilotní prostředek, dron

Abstract
The critical evaluation of the potential means to detect chemical substances based on the
various detection principles, the design limitations of detection systems and potential carriers.
The possibilities to bind detection systems to systems for monitoring chemical situation.
Key words: detection, CWA, toxic compounds, UAV, drone
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VÝVOJ NOVÝCH REAKTIVÁTORŮ ACETYLCHOLIESTERASY – ANTIDOT
NERVOVĚ PARALYTICKÝCH LÁTEK
DEVELOPMENT OF NOVEL ACETYLCHOLINESTERASE REACTIVATORS –
ANTIDOTES AGAINST NERVE AGENTS
Kamil Kučaa,b,c*, Kamil Musíleka,b,c, Daniel Juna,b
a

Biomedical Research Center, University Hospital Hradec Králové, Czech Republic
Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Králové, Czech Republic
c
Faculty of Science, University of Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic
*Corresponding author; e-mail: kamil.kuca@uhk.cz
b

Abstract
There are several reasons why to continue in the development of novel acetylcholinesterase
(AChE) reactivators, which are generally used as antidotal treatment of organophosphorus
compounds intoxications (nerve agents or pesticides). Among them, antidotal preparedness
for the case of nerve agents misuse by terroristic groups became a priority.
At our institutes, we are focused already many years on the design, synthesis, in vitro and
in vivo evaluation of novel AChE reactivators – oximes. Within last few decades, many
promising compounds were considered to replace the standard oximes as a part
of an antidotal therapy. Unfortunately, none of them was able to treat every nerve agent
poisoning.
In this presentation, there will be shown structures of novel oximes which were prepared
within last ten years at our institute. Their biological activity and future direction in their
development will be discussed.
Also novel trends in development of novel AChE reactivators will be discussed.
This work was supported by the project of Czech Science Foundation - GA15-16701S.
Key words: nerve agents, antidotes, acetylcholinesterase reactivator
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SOUČASNÝ STAV DEKONTAMINACE A VÝHLEDY DO BUDOUCNA
V RÁMCI STRATEGIÍ SELEKTIVNÍ DEKONTAMINACE
CURRENT STATE-OF-THE-ART DECONTAMINATION AND FUTURE
PERSPECTIVES ON SELECTIVE DECONTAMINATION STRATEGIES
Klara Kubelkovaa*, Marta Utratnab, Shane Deeganb, Jiri Stulika, Ales Macelaa
a

Department of Molecular Pathology and Biology, Faculty of Military Health Sciences, University of
Defence, Hradec Kralove, Czech Republic
b
Aquila Bioscience Ltd., National University of Ireland, Galway, Ireland
* Corresponding author; e-mail: klara.kubelkova@unob.cz, tel: +420 973 2555 193

Abstrakt
Dekontaminace, jako proces odstraňování či neutralizace kontaminantů, nahromaděných
na personálu či vybavení, je rozhodující pro bezpečnost a ochranu zdraví v prostředí zatíženém
těmito odpady. Stávající dekontaminační systém není účinný, nespecificky ovlivňuje okolní
necílové materiály. Z tohoto důvodu je více než naléhavé vybudovat použitelný
dekontaminační systém, který by byl schopen překonat současné dostupné technologie.
Klíčová slova: dekontaminace

Abstract
Decontamination as a process of removing or neutralizing contaminants that have
accumulated on personnel and equipment is critical to health and safety at hazardous waste
sites. The existing decontamination system is not effective, nonspecifically affecting the
surrounding non-target materials. Therefore, it is the urgent matter to build up the usable
decontamination system surpassing the present technologies.
Key words: decontamination
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POTŘEBY A MOŽNOSTI RYCHLÉHO VYLOUČENÍ PŘÍTOMNOSTI
NEBEZPEČNÝCH BIOLOGICKÝCH AGENS (VRA A RA), JEJICH DETEKCE
A IDENTIFIKACE
NEEDS AND POSSIBILITIES OF RAPID CONFIRMATION OF BWA
ABSENCE, THEIR DETECTION AND IDENTIFICATION
Oldřich Kubíčeka*
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, ČR
*Korespondující autor; e-mail: kubicek@sujchbo.cz, tel.: +420 517 546 165

Abstract
Ve vyhlášce č. 474/2002 Sb. je vyjmenováno 97 biologických agens, které je nutno sledovat.
Práce pojednává o zkušenostech s touto detekcí a identifikací. Úvaha směřuje, zda je to reálně
možné, zda je to potřeba a jakými metodami to lze zvládnout. Polemizováno je s tím jak vybírat
detekce na jednotlivá biologická agens a proč upřednostňovat testy na některá před jinými.
Porovnává výhody a nevýhody jednotlivých cest a metod, její praktickou využitelnost,
nákladovost a náročnost na zavedení. V té části shrnuje základní charakteristiky detekce
pomocí různých molekulárně biologických metod, elektronové mikroskopie, bakterioskopie,
instrumentálních metod a některých vybraných serologických metod. Je zde nastíněno také
možné další směřování výzkumu a vývoje v této oblasti.
Klíčová slova: biologická agens, VRA a RA, detekce, identifikace

Abstract
The Decree No. 474/2002 Coll. states 97 biological agents which has to be controlled.
The article describes experiences with detection and identification of those B-agents and
considers the real needs of their detection and identification. The possibilities of identification
methods and way of their choice is discussed as well as the reasons for preferring ones
to the others. Benefits and drawbacks of the methods are compared as well as their practical
usability, cover expenses and difficulty of putting them into practice. This part describes main
characteritics of the detection methods including molecular-biology, electrone microscopy,
bakterioscopy and some serology and instrumental methods. Moreover, future directios
for research and development are outlined also.
Key words: biological agents, detection, identification
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INKORPORACE OXIDŮ TĚŽKÝCH KOVŮ DO POLYMERNÍCH NANOVLÁKEN
THE INCORPORATION OF HEAVY METAL OXIDES INTO POLYMERIC
NANOFIBERS
Stanislav Nevyhoštěnýa*, Jan Grégrb, Eva Kuželová-Košťákováa, Jiří Chvojkaa
a

Katedra chemie, Fakulta pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 1329/13, 461 17,
Liberec, Česká republika
b
Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická uviverzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17,
Liberec, Česká republika
* Korespondující autor: e-mail: stanislav.nevyhosteny@gmail.com, tel.: +420 732 111 423

Abstrakt
Byla potvrzena abnormální efektivita nano a mikro částic sloučenin těžkých kovů pro zeslabení
gamma a rentgenového záření. Pro tyto účely byly vybrány oxidy prvků z řady lanthanoidů.
Tyto oxidy jsou pak doplněny sloučeninami jódu, hafnia, wolframu a bismutu. Materiály byly
vybrány tak, aby dostatečně zeslabovaly ionizující záření až do energie 100 keV. Částice byly
produkovány tepelným rozkladem citrátových prekurzorů a mletím v kulovém mlýnku.
Provedeny byly také experimenty s produkcí anorganických nanovláken z oxidů lanthanoidů.
Částice sloučenin těžkých kovů byly pomocí bezjehlového elektrostatického zvlákňování
inkorporovány do nanovláken poly(vinylbutyralu). Měření zeslabení ionizujícího záření bylo
prodvedeno se vzorkem radionuklidu 241Am (cca 14, 18 a 60 keV fotony) pomocí Geigerova
čítače.
Klíčová slova: radiační ochrana, bezolovnaté materiály, elektrospinning, lanthanoidy, nanočástice,
nanovlákna, kompozity

Abstract
Abnormal effectivity of nano and micro particles of heavy metals was observed for ionizing
radiation attenuation. For this purpose, several lanthanide-series oxides were selected,
accompanied by compounds of iodine, hafnium, tungsten and bismuth. The materials were
selected as to efficintly attenuate ionizing radiation of energies up to 100 keV. The particles
were manufactured using thermal decoposition of citrate precursors and grinding in a ball mill.
Experiments with production of oxidic nanofibers were also carried out. Particles of heavy
metal compounds were then incorporated into polymeric nanofibers of poly(vinylbutyral)
using a process of needleless electrospinning. Attenuation measurements were carried out,
using a radionuclide 241Am (cca 14, 18 and 60 keV photons) and Geiger counter.
Key words: radiation protection, lead-free materials, electrospinning, lanthanides, nanoparticles,
nanofibers, composites
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KVALITA OVZDUŠÍ V OBYDLENÉ ZÓNĚ: VLIV TROJROZMĚRNÉHO
PROSTORU MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY
AIR QAULITY AT PEDESTRIAN ZONE: THE ROLE OF URBAN-ARRAY
THREE-DIMENSIONALITY
Štěpán Noseka*, Radka Kellnerováa, Hana Chaloupeckáab, Michala Jakubcováa,
Zbyněk Jaňoura
a

Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i., Dolejškova 1402/5, Prague, Czech Republic
Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Atmospheric
Physics, V Holešovičkách 2, Prague, Czech Republic
* Corresponding author; e-mail: nosek@it.cas.cz, tel.: +420 266 053 382
b

Abstract
Air quality at pedestrian level of two different urban arrays for two wind directions was
studied experimentally in a wind-tunnel. Both urban arrays were designed according to typical
European cities, formed by courtyard-type buildings with pitched roofs. While the first urban
array had constant roof height, the second had variable roof height along all walls.
The pollution was simulated by means of ground-level line source in the middle of the urban
arrays. The concentrations were measured by a flame ionization detector at horizontal planes
at the pedestrian level within the streets and courtyards at the vicinity of the line source.
Results of the time and spatial averaged concentration reveal that both wind direction and
three-dimensionality of the urban morphology are important parameters influencing the air
quality at the pedestrian zones within the urban areas.
Key words: air quality, pedestrian level, court-yard buildings, wind-tunnel
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MINITEST - ZAŘÍZENÍ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮNIKU TOXICKÝCH PAR
A KAPALIN TEXTILNÍMI BARIÉROVÝMI MATERIÁLY
MINITEST - THE DEVICE FOR DETERMINATION OF TOXIC GASES AND
LIQUIDS PERMEATION THROUGH BARRIER MATERIALS
Vladimír Obšela, Pavel Otřísalb*, Stanislav Florusb
a

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

Abstrakt
Bylo vyvinuto zařízení MINITEST umožňující hodnocení odolnosti porézních bariérových
materiálů textilního charakteru vůči pronikání toxických par (permeaci) a kapalin (penetraci)
ve statických podmínkách. Okamžik průniku plynné i kapalné fáze toxické látky plošným
bariérovým materiálem je indikován vizuálně pomocí vhodných barevných indikátorů
současně na 20 exponovaných místech. Jako modelová zkušební chemikálie se používá buď
yperit nebo výrazně zásaditá či kyselá těkavá kapalina, které při průniku reagují s vhodným
acidobazickým indikátorem za vzniku výrazně zbarvené skvrny. Vedle toxických látek je možné
u hydrofobně či oleofobně upravených textilií sledovat i promokavost pro volně ležící kapky
vody a vybrané modelové látky s povrchovým napětím srovnatelným s některými bojovými
chemickými látkami, např. olivový olej jako imitace látky VX nebo nitrobenzen jako imitace
yperitu. Kvalita těchto impregnací se posuzuje na základě změny kontaktního úhlu volně
ležících kapek ve zvolených časových intervalech pomocí elektronického mikroskopu
s programovým vybavením umožňujícím elektronický záznam i vyhodnocení obrazové
dokumentace.
Klíčová slova: MINITEST, toxická látka, permeace, penetrace, yperit, průmyslová chemická látka,
indikátor, bojová chemická látka

Abstract
The MINITEST device enabling evaluation of resistivity of both porous and non-porous barrier
materials of a textile character against permeation of toxic gases (permeation) and liquids
(penetration) in static conditions has been developed. A moment of permeation of both
gaseous and liquid phases of a toxic compound through an areal barrier material is indicated
visually with the help of suitable color indicators on 20 exposed places at the same time. Sulfur
mustard or significantly alkaline or acid volatile compounds are used as a model test
chemicals. These ones react during the permeation with a suitable acidobasic indicator within
creation of markedly colored stain. Beside toxic compounds, it is possible to observe
a waterproof capacity for freely lying drops of water and selected model compounds with
a surface tension comparable with some chemical warfare agents, for example olive oil
as the imitation of VX and nitrobenzene as the imitation of the sulfur mustard in the scope
of hydrophobically and oleophobic modified textiles. A quality of these impregnations
is considered on the basis of a change of a contact angle of freely lying drops in specific time
intervals using an electronic microscope with the software enabling an electronic record and
assessment of visual documentation.
Key words: MINITEST, toxic compound, permeation, penetration, sulfur mustard, toxic industrial
chemical, indicator, chemical warfare agent
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SORPTEST – MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI
PORÉZNÍCH I NEPORÉZNÍCH BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ VŮČI
PERMEACI TĚKAVÝCH TOXICKÝCH LÁTEK
SORPTEST – MOBILE DEVICE FOR TESTING RESISTANCE OF POROUS
AND NON-POROUS BARRIER MATERIALS AGAINST VOLATILE TOXIC
COMPOUNDS PERMEATION
Vladimír Obšela, Pavel Otřísalb*, Stanislav Florusb
a

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

Abstrakt
Bylo vyvinuto mobilní zařízení SORPTEST pro testování odolnosti porézních i neporézních
bariérových materiálů používaných v protichemické ochraně vůči permeaci těkavých toxických
látek ve statických i dynamických podmínkách. Průběh permeace je kontinuálně sledován
pomocí vysoce citlivého QCM sensoru s polymerní detekční vrstvou, který je zabudován
v termostatované PVDF permeační cele nové konstrukce. Modulární uspořádání zařízení
SORPTEST umožňuje jednoduchou změnu charakteru testovaných vzorků (porézní, neporézní)
i podmínek měření (statické, dynamické, aerodynamické). Použité programové vybavení
umožňuje sledování permeačních měření i vyhodnocení získaných permeačních dat v reálném
čase (on-line). Při měření v dynamických podmínkách se jako nosný plyn používá vzduch nebo
dusík. Zařízení bylo vyvinuto ve spolupráci s firmou GRYF HB, s.r.o., která je také jeho
výrobcem.
Klíčová slova: SORPTEST, těkavé toxické látky, permeace, bariérové materiály

Abstract
The SORPTEST device was developed for testing of resistance of porous and non-porous
barrier materials used for chemical protection against volatile toxic compound permeation
under static as well as dynamic conditions. Progress of the permeation is monitored
continously by means of highly sensitive QCM sensor with polymer detection layer integrated
in termosatic PVDF permeation cell of novel construction. SORPTEST modular arrangement
enables easy change of tested samples characteristics (porous, non-porous) as well as test
conditions (static, dynamic, aerodynamic). The software enables monitoring of permeation
measurements and evaluation of the permeation results in real time (on-line). During the
dynamic conditions, air or nitrogan is used as carrier gas. The device was developed
in cooperation with GRYF HB, Ltd. which is the producer.
Key words: SORPTEST, toxic volatile compounds, permeation, barrier materials
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STUDIUM REAKTIVITY PRÁŠKOVÝCH VÁPENNÝCH HYDRÁTŮ S SO2 A HCL
PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ KYSELÝCH ZPLODIN Z ODPADNÍCH PLYNŮ V
PRŮMYSLU
STUDY OF REACTIVITY OF POWDERY LIME HYDRATES WITH SO2 AND
HCL WITHIN REMOVING ACID WASTE PRODUCTS FROM WASTE GASES
IN THE INDUSTRY
Vladimír Obšela, Pavel Otřísalb*, Stanislav Florusb
a

DEZA - Detekce a záchyt škodlivin, Hochmanova 1, 62800 Brno, Česká republika
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO v Brně, Víta Nejedlého, 680 01 Vyškov
* Korespondující autor; e-mail: pavel.otrisal@unob.cz, tel.: +420 973 452 335
b

Abstrakt
Byl vypracován postup hodnocení reaktivity práškových vápenných hydrátů s SO2 a HCl
v plynné fázi za laboratorní i zvýšené teploty v dynamických podmínkách s využitím
modifikovaného zařízení KONDUKTOTEST. Princip měření spočívá v prosávání kyselých plynů
či par o známé koncentraci a průtoku definovanou vrstvou práškového vápenného hydrátu
v originální permeační cele za zvýšené teploty (140 – 180 °C) a sledování jejich koncentrace na
výstupu s výslednou typickou výstupní křivkou. Kyselé plyny nebo páry jsou nejprve
kvantitativně vápenným hydrátem zachycovány, po jeho vyčerpání dochází k jejich průniku
a tím nárůstu vodivosti absorpčního roztoku ve vodivostním detektoru. Považujeme-li
sypanou vrstvu vápenného hydrátu za bariérovou membránu, lze využít i programové
vybavení zařízení KONDUKTOTEST k určení okamžiku průniku kyselé testovací látky a následně
vypočítat, jaké množství látky bylo k neutralizaci vápenného hydrátu o známé hmotnosti
zapotřebí. Metodika byla vypracována pro firmu CARMEUSE Czech Republic s.r.o.
Klíčová slova: Vápenný hydrát, práškový substrát, odpadní plyny, SO2, HCl, čištění spalin, testování
reaktivity, vodivostní metoda, KONDUKTOTEST – modifikace

Abstract
A procedure of evaluation of reactivity of powder lime hydrates with SO2 and HCl in a gaseous
phase within laboratory and higher temperature in dynamic conditions with usage of modified
KONDUKTOTEST device has been developed. A principle of a measurement is based on sucking
acid gases or steams in a known concentration and a flow through a defined layer of powder
lime hydrates located in a permeation cell in higher temperatures (140 – 180 °C) and
observation of their concentration in an output giving typical output curve as a result. Acid
gases or steams are firstly quantitatively caught with lime hydrate and after its exhaustion
comes to their permeation and growth of conductivity of absorptive solution
in a conductometric detector. If we consider a bulk layer of lime hydrate as a barrier
membrane we could use the software equipment of the KONDUKTOTEST device
to determination of a moment of permeation of acid test chemical and subsequently to count
what amount of the compound has been needed to neutralization of lime hydrate with known
mass. The methodology has been elaborated for the CARMEUSE Czech Republic, Ltd.
Key words: lime hydrate, powder substrate, waste gases, SO2, HCl, cleaning burnt gas, testing
reactivity, conductometric method of KONDUKTOTEST – modification
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HODNOCENÍ A VYUŽITÍ RŮZNÝCH SORBENTŮ NA DEKONTAMINACI
BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
EVALUATION
AND
USE
OF
DIFFERENT
SORBENTS
FOR DECONTAMINATION OF CHEMICAL WARFARE AGENTS
Jiří Pavlovskýa*, Lenka Klimkováb, Jiří Slabotinskýc, Jakub Vaněkc, Hana Gebauerováa
a
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c
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., tř. Kpt. Jaroše 5, 602 00, Brno, Česká
republika
*Korespondující autor; e-mail: jiri.pavlovsky@vsb.cz, tel.: +420 597 321 527
b

Abstrakt
Článek se věnuje využití a hodnocení různých sorbentů na bázi jílů, interkalovaných pomocí
Kegginova kationu, ZnS, či CdS, p-fenylendiaminu z pohledu možné dekontaminace bojových
chemických látek či jejich simulantů. Příspěvek hodnotí tyto perspektivní materiály
z teoretické stránky i stránky praktické. Jsou popsány některé základní chemické analýzy
materiálů a je kladen důraz na texturní parametry, které výrazně mohou přispívat k hodnocení
sorpčních/desorpčních vlastností těchto materiálů. Zajímavá charakteristika je také sledování
fotoluminiscenčních účinků především u materiálů ZnS-jíl. Bylo prokázáno, že texturní
charakteristiky jsou významné a mohou najít využití k dekontaminaci BCHL (bis(2chlorethyl)sulfidu) či jejich simulantů. Jako simulanty BCHL byly použity u některých materiálů
na bázi interkalovaných jílů tři látky: amylacetát, methylsalicylát a dichlorhexan.
Klíčová slova: sorbenty, dekontaminace, jíly, BCHL

Abstract
The article deals the use and evaluation of various sorbents based on clays intercalated
by Keggin cation, ZnS, CdS and p-phenylenediamine in view of possible decontamination
of CWA or simulants. The contribution assesses these promising materials with
theory/practical site. They describe some basic chemical analysis of materials and the focus
is on texture parameters which may contribute significantly to the evaluation
of sorption/desorption properties of these materials. An interesting characteristic is also
effects monitoring of photoluminescent mainly for ZnS-clay. It has been shown that the
textural characteristics are important to describe these materials and can find a use
for decontamination of CWA (bis(2-chloroethyl) sulphide) or simulants. As CWA simulants
have been used for some materials on intercalated clays three substances: amyl acetate,
methyl salicylate and dichlorohexane.
Key words: sorbents, decontamination, clays, CWA
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INTERAKCE SIMULANTŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK S MATRICÍ
NA BÁZI JÍLOVÝCH MATERIÁLŮ
INTERACTION BETWEEN CWA SIMULANTS AND MATRIXES BASED
ON CLAY MATERIAL
Daniela Placháa*, Marcel Mikeskaa, Jakub Vaněkb, Ondřej Dutkoa, Iva Vošahlíkováb,
Jiří Slabotinskýb
a

VŠB-TUO, Centrum nanotechnologií, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika
Státní ústav pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, Kamenná 71, 262 31 Milín, Česká
republika
*Korespondující autor; e-mail: daniela.placha@vsb.cz, tel.:
b

Abstrakt
Organicky modifikované jílové minerály, montmorillonit a vermikulit, jsou vysoce účinnými
materiály pro záchyt chemických bojových látek – yperitu a organofosfátů. V případě yperitu
se jako nejúčinnější projevil montmorillonit v anorganické sodné formě, s rostoucím obsahem
organických kationů – hexadecylpyridinia (HDP) a hexadecyltrimethylamonia (HDTMA)
v mezivrství jeho struktury účinnost poklesla. U vermikulitu se projevil jiný trend, nejúčinnější
byl vermikulit modifikovaný HDP, nižší sorpční schopnost měl vermikulit modifikovaný HDTMA
a nejnižší schopnost záchytu projevil vermikulit v sodné formě. Ve snaze zjistit mechanismus
interakcí obou jílových minerálů s bojovými látkami byly provedeny testy se simulanty yperitu
a organofosfátů, thiodiglykolem a dimethylmethylfosfonátem. Oba minerály v modifikované
i nemodifikované formě byly vystaveny párám simulantů a následně byly studovány metodami
FTIR, XRD a fázovou analýzou uhlíku pro stanovení interakcí molekul simulantů se silikátovou
matricí.
Klíčová slova: vermikulit, montmorillonit, yperit, thiodiglykol, dimethylmethylfosfonát, sorpce

Abstract
Organically modified clay minerals, montmorillonite and vermiculite, are highly effective
materials capturing chemical warfare agents – yperite and organophosphates. In the case
of yperite, the montmorillonite in its inorganic sodium form was the most efficient. With
the increasing
content
of
organic
cations
–
hexadecylpyridinium
(HDP)
and hexadecyltrimethylammonium (HDTMA) in the interlayer space of its structure
the efficiency decreased. Vermiculite showed different trend, the one modified with HDP
cations was the most effective, and consequently the vermiculites modified with HDTMA ions
showed lower efficiency. The lowest ability for capturing yperite was determined
in the sodium form of vermiculite. To define a mechanism of interactions for both clay
minerals, tests with simulants of yperite and organophosphates – thiodiglycole and
dimethylmethylphosphonate were performed. Clay minerals in modified and unmodified
forms interacted with vapors of simulants and then changes in the structures were
characterized by FTIR, XRD and phase carbon analysis to predict how simulants‘ molecules
interact with silicate matrices.
Key words: vermiculite, montmorillonite, yperite, thiodiglycol, dimethylmethylphosphonate, sorption
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PHASECORE – SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K CHLAZENÍ OSOB POMOCÍ
KOMBINACE MODERNÍCH LÁTEK A MATERIÁLŮ ZALOŽENÝCH
NA PRINCIPU FÁZOVÉ ZMĚNY
PHASECORE – A SYSTEMATIC APPROACH TO PERSONAL COOLING
UTILIZING A COMBINATION OF NEW AGE FABRICS AND PHASE CHANGE
MATERIAL
Randy Sakowitza*
a

Vice President, First Line Technology, 3656 Centerview Dr., Suite 4, Chantilly, VA 20151 USA
*Corresponding author, e-mail: rsakowitz@firstlinetech.com

Abstract
Hazmat and CBRN suits are known as a form of Personal Protective Equipment (PPE). Most
suits are designed to be impermeable barriers to keep the operator safe from becoming
exposed or contaminated. These PPE suits prevent hot air generated by a users body to escape
or evapoate and cool the user. Evaporative cooling is known to be the most optimal form
of personal cooling, but when using PPE, this cooling method is greatly diminished and the risk
for heat stress is drastically increased.
First Line Technology identified and studied a variety of Phase Change Materials (PCMs) called
PhaseCore. PhaseCore is a salt based PCM designed to activate at 28°C (82°F) change from
solid to liquid via heat absorption and melting. This chemical reaction provides a cooling effect
of 22°C (72°F). The goal is to prevent heat stress, achieve heat equilibrium, and maintain the
body core temperature within a safe range for operators working in PPE and high heat
environments. The solution was PhaseCore Cooling Vests - a thermal-regulated clothing
accessory that would be comfortable and cost efficient to wear under impermeable suits
and PPE ensembles, thus improving the safety and effectiveness for all operators and
response teams.
Key words: personal protective equipment, cooling systems, phase-change materials
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CHLADICÍ VESTY – PROSTŘEDEK NA ZLEPŠENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU
UŽIVATELE OOP
COOLING VESTS – MEAN FOR IMPROVING HEAT COMFORT OF PPE
USER
Jiří Slabotinskýa*, Kamila Lunerováa, Petr Smítkaa
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, Česká
republika
*Korespondující autor; e-mail: slabotinsky@sujchbo.cz, Tel.: +420 517 546 180

Abstrakt
Primárním posláním osobních ochranných prostředků (OOP) určených pro ochranu proti
nebezpečným chemickým, biologickým nebo radioaktivním látkám je zamezit kontaktu
uživatele s těmito látkami. Dokonalá izolace člověka od vnějšího prostředí však může být
nežádoucí vzhledem k tomu, že fyzická činnost člověka je provázena produkcí metabolického
tepla, které je potřeba předat do okolí, aby byla zachována tepelná rovnováha organismu.
Materiály ochranného prostředku podle typu a stupně izolace brání přirozenému vydávání
tepla. Hromadění tepla v těle pak vede k přehřívání organismu, což může skončit vážným
onemocněním a tepelným šokem. Proto jsou hledány možnosti dodatečného odvodu tepla
z organismu, které využívají různé formy přestupu tepla. Článek popisuje principy potřebnosti
chlazení na základě energetické bilance i výsledky testování různých způsobů chlazení pomocí
chladicích vest s chladicími vložkami či rozvodnými systémy. Poznatky testování ve světě
srovnává s výsledky vlastních měření v klimatické komoře za vyšší teploty a zobecňuje je
v závěru, uvádějícím přednosti a nevýhody jednotlivých způsobů dodatečného chlazení.
Klíčová slova: osobní ochranné prostředky, tepelný stres, chladicí vesty, klimatická komora,

Abstract
The main objective of personal protective equipment (PPE) designated for protection against
dangerous chemical, biological or radioactive agents is to keep off PPE user from contact with
the agents. However, perfect isolation of human from outward environment may be
undesirable considering the fact that human´s physical activity is accompanied by metabolic
heat production which is to be passed on the environment to maintain the heat balance of the
organism. Materials of PPE prevent natural heat transfer. Heat accumulation in the body leads
to overheating and may cause severe health disorders and heat shock. Therefore new
possibilities for heat transfer from organism are searched. The article describes principles
for cooling needs based on energetic balance and test results of various ways of cooling using
cooling vests with medium insert and/or conduction system. The findings are concluded
to present advantages and disadvantages of different ways of supplementary cooling.
Key words: personal protective equipment, heat stress, cooling vests, climatic chamber
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VÝBUŠNÝM ZAŘÍZENÍ

LÁTEK

IMPROVIZOVANÝM

STUDY OD DISSEMINATION OF CHEMICAL AGENTS BY MEANS
OF IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE
Jiří Slabotinskýa*, Jakub Vaněka, Lukáš Králíka, Kamila Lunerováa, Markéta
Weisheitelováa, Petr Smítkaa, Eliška Brabencováa, Pavel Častulíkb, Petr Kotinskýc,
Vlastimil Prokopd
a
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Abstrakt
Možnost šíření kontaminantů pomocí exploze nádob s kapalinou byla ověřována
v podmínkách polouzavřeného prostoru. Jako v dřívějších experimentech v hale nebo
v otevřeném terénu, byla i tentokrát použita místo bojové chemické látky její kapalná náhrada
(simulant). Do plastových nádob o objemu 10 l byl naplněn ethylalkohol spolu s vodou
v poměru 1:1. K dálkově ovládané explozi byly použity pyrotechnické slože a Semtex. Byl
sledován rozptyl kapalné fáze pomocí terčíků, koncentrace par pomocí fotoionizačních
detektorů a pohyb aerosolu pomocí kamery umístěné na dronu. Při explozi došlo k rozptylu
kapek až do vzdálenosti 20 m a k plošné kontaminaci až 200 g.m-2, nezávisle na směru větru.
Velikost kapek byla tím menší, čím větší byla síla exploze. Rozsah objemu kapek byl
od 0,2 do 10 μl. Kontaminace ovzduší byla závislá na síle exploze a směru větru a dosahovala
až 9000 ppm.
Klíčová slova: bojové chemické látky, šíření explozí, kontaminace

Abstract
Possibility of contaminant dissemination by means of explosion of a vessel with liquid was
examined in semi-surrounded space. Similary to previous experiments in hall or in open-space,
a liquid simulant was used instead of chemical warfare agent. Plastic canister of volume 10 L
was filled with mixture ethanol:water (1:1). Pyrotechnical mixture or semtex were used for
charging the remote controlled explosion. Spread of the liquid phase was monitored using
positioned paper targets, vapour concentration using photoionisation detectors and
movement of the aerosol cloud by camera attached to drone. On explosion, the droplets
spread up to 20 m distance and the area contamination reached up to 200 g.m-2, regardless
the wind direction. The size of droplets was smaller with stronger explosion. Droplet volume
extended from 0,2 to 10 μL. Air contamination depended on strenght of explosion and wind
direction and it reached up to 9000 ppm.
Key words: chemical warfare agents, dissemination by explosion, contamination
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CHYTRÝ HASIČSKÝ ZÁSAHOVÝ OBLEK
SMART FIREFIGHTER PERSONAL PROTECTIVE SUIT
Radek Soukupa*, Aleš Hamáčeka, Petr Kašpara, Jan Řebouna
a

RICE / KET dept., Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
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Abstract
This paper presents a research focused on a smart textile-based protective system which is
intended to bring more safety to firefighters facing hazardous conditions. The system is fully
integrated into a firefighter protective suit and it is able to monitor heart rate, to detect
movements of a firefighter, to detect toxic and combustible gases in the environment and
to measure temperature and relative humidity inside and outside of the suit. The protective
system consists of developed integrated sensor modules, e-textile wiring harnesses, suit
control unit (SCU), central commander unit (CCU), body area network and wide area network.
The protective system also includes indoor and outdoor localization units. The indoor
localization unit based on inertial sensors, which is placed on a protective boot, is determined
for the remote tracking of firefighters in situations when GPS signal is missing.
Key words: smart textiles, firefighter protective suit, inertial based localization system, BAN and WAN
communications, sensor modules
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SYSTÉMU

PŘI

ŘEŠENÍ

POSSIBILITIES OF USING A SURVEILLANCE SYSTEM IN SOLVING
EMERGENCY EVENTS
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Abstrakt
Biotelemetrické dohledové systémy mají široké možnosti využití při řešení mimořádných
událostí, a to jak při monitorování jednotlivých příslušníků zasahujících složek IZS, tak i při
monitorování postižených osob. Jejich hlavním úkolem je monitorování základních
fyziologických hodnot a dalších parametrů, včetně vnějších faktorů (CBRN látek). Tyto systémy
mohou být rovněž využitelné při monitorování zdravotního stavu většího počtu osob při
mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví. Jejich další možné využití je při
dálkovém monitoringu přepravovaných pacientů, například v Biovaku. Ve své podstatě mají
usnadnit monitorování zdravotního stavu osob tím, že informace z dohledového systému lze
přenášet na vzdálené pracoviště. Možným nedostatkem těchto systémů je správná
interpretace a vyhodnocení dat vzhledem k individuálním charakteristikám každé
monitorované osoby.
Klíčová slova: dohledový systém, integrovaný záchranný systém, hromadné postižení zdraví

Abstract
Biotelemetry surveillance systems have a wide range of uses in emergency situations, both
when monitoring individual members intervening IRS components, as well as when
monitoring affected people. Their main purpose is monitoring basic physiological values and
other parameters, including external factors (CBRN substances). These systems may be used
in monitoring health status of a greater number people in emergency situations with mass
health disability incidence. Their further possible use is for remote monitoring of transported
patients, for example in Bio-Bag. These systems should basically facilitate the monitoring
of health status of people by the possibility of transmitting information from a surveillance
system to a remote site. A possible drawback of these systems is the correct interpretation
and evaluation of data relative to the individual characteristics of each monitored person.
Key words: surveillance system, integrated rescue system, mass health disability
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POUŽITÍ SIMULANTŮ BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK PRO STANOVENÍ
OCHRANNÉ ÚČINNOSTI BARIÉROVÝCH MATERIÁLŮ
USE OF CWA SIMULANTS FOR DETERMINATION OF BARRIER
MATERIALS PROTECTIVE EFFECTIVITY
Jakub Vaněka*, Eliška Brabencováa, Jiří Slabotinskýa
a
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Abstrakt
Vysoká toxicita bojových chemických látek (BChL) a legislativní omezení jsou limitujícími
faktory při mnohých experimentálních studiích. Kromě toxikologických účinků BChL je nutné
studovat a znát i další parametry, jako jsou reaktivita, sorpce, možnosti dekontaminace
a permeace bariérovými ochrannými materiály či lidskou pokožkou. Pro tyto účely jsou
využívány tzv. simulanty BChL. Jsou to látky, které v ideálním případě imitují všechny
relevantní fyzikálně-chemické vlastnosti původní BChL, aniž by měly její toxické účinky.
Přestože je pro tyto účely studováno značné množství látek, neexistuje žádná, která by pro
danou skupinu BChL dokázala napodobit všechny důležité vlastnosti. Výběr simulantu vychází
ze znalosti a pochopení jednotlivých fyzikálně-chemických dějů, které studovaný proces řídí.
Příspěvek popisuje podmínky a úskalí výběru vhodných simulantů pro studium ochranné
účinnosti bariérových materiálů a nabízí porovnání a korelaci mezi daty získanými pro reálné
BChL a jejich simulanty.
Klíčová slova: bojová chemická látka, simulant, ochranné prostředky

Abstract
High toxicity of chemical warfare agents (CWA) and legislative restrictions are the main factors
limiting CWA use for many experimental research studies. In addition to the toxicological
effects of CWA it is necessary to study other parameters such as their reactivity, sorption
capabilities, ways of decontamination and also their permeation through barrier protective
materials and/or human skin. Substitute chemical agents – simulants are used for these
purposes. Simulants are compounds mimicking ideally all relevant physico-chemical
properties of the original CWA. Although many substances are currently studied, there is none
capable of simulating all of the important properties of a certain CWA category. The proper
selection of the simulant is based on the knowledge and understanding of physico-chemical
mechanisms of the studied process. This contribution describes the conditions and difficulties
of the selection of proper simulants for the study of barrier materials protective effectivity
and provides the correlation of the simulant based and real CWA experimental data.
Key words: chemical warfare agent, simulant, protective equipment
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VLIV PRÁŠKOVÝCH SORBENTŮ NA ODOLNOST MEMBRÁN PROTI
PRONIKÁNÍ SOMANU
INFLUENCE OF POWDERED SORBENTS ON MEMBRANES RESISTANCE
TO SOMAN PERMEATION
Iva Vošahlíkováa*, Jiří Slabotinskýa
a
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Abstrakt
Práškové sorbenty obecně poskytují velmi rozsáhlý reakční povrch. K záchytu sledovaného
toxického analytu proto postačuje menší množství v porovnání s jinými typy sorpčních
materiálů. Předmětem tohoto příspěvku je ověření postupu testovací metody a stanovení
resistenční doby membrány v kombinaci s vybranými práškovými sorbenty proti somanu
za definovaných experimentálních podmínek. K testování resistenční doby těchto systémů
byla používána kolorimetrická metoda, při které je používaným detekčním médiem
tzv. Schönemannův roztok. Ten při reakci s nervově paralytickými organofosforovými látkami
(látkami typu G) vytváří specifické světle žluté zbarvení původně bezbarvého roztoku. Soman
v kapalném skupenství je aplikován v kapkách přímo na testovaný materiál v plynotěsně
uzavřené skleněné cele. Pod testovanou sestavou v cele je umístěn Schönemannův roztok.
Po permeaci par somanu testovanou vrstvou dochází k reakci s Schönemannovým roztokem
a k jeho zbarvení. Testovaná sestava obsahovala několik vrstev: práškový sorbent, netkané
rouno z polypropylenu, polyethylenovou folii.
Klíčová slova: nervové plyny, soman, permeace, práškové sorbenty, membrány, odolnost proti somanu

Abstract
Powdered sorbents have very large reactive surface in general. In contrast to some other
sorbing materials, smaller amount of powdered sorbents is required. The aim of this paper is
to describe resistance of selected membranes improved by several powdered sorbents and
determination of permeation of soman applied under defined experimental conditions.
Verification of membranes quality was performed by means of a special colorimetric
procedure based on Schönemann’s solution application. In reaction with nerve agents
(substances of G-series), the colourless Schönemann’s solution generates light yellow tint
of colour. Liquid soman was applied directly on the surface of tested material. Permeation
tests were carried out in hermetically closed glass cell. In the middle of the cell a testing set
was placed. Filter disc was placed over the testing set with Schönemann’s solution under
the testing set. Testing set of sorbents consisted of several layers: powdered sorbent, nonwoven polypropylene fleece and polyethylene foil.
Key words: nerve agents, soman, permeation, powdered sorbents, membranes, resistence to soman
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PROPOJENÍ GRAFENOXIDU S BIOCHAREM
GRAPHENE-OXIDE AND BIOCHAR INTERCONNECTION
Eliška Brabencováa*, Karel Kloudab, Markéta Weisheitelováa, Hana Placákováa
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 261 31 Milín, Česká
republika
b
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha-Nové Město
*Korespondující autor; e-mail: brabencova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 235

Abstrakt
Příspěvek se zabývá propojením dvou unikátních materiálů - grafenoxidu a biocharu.
Společnou oxidací grafitu a biocharu byly připraveny suspenze na bázi grafenoxidu a biocharu,
které byly dále zpracovány (např. ve formě folií) a charakterizovány. Biochar představuje
zajímavý materiál, který by díky svým vynikajícím adsorpčním schopnostem mohl být
využitelný v oblasti ochranných pomůcek a při dekontaminaci.
Klíčová slova: grafenoxid, biochar

Abstract
The paper deals with two unique materials – graphene-oxide and biochar. Simultaneous
oxidation of graphite and biochar was performed to prepare suspensions based on grapheneoxide and biochar, further suspension processing (e.g. preparation of foils) and
characterization was carried out. Biochar is an interesting material with significant adsorption
ability and thus could be useful in the field of protective equipment and for decontamination.
Key words: graphene-oxide, biochar
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SIMULACE TERÉNNÍCH VZORKŮ A JEJICH VLIV NA ROBUSTNOST
DETEKCE POMOCÍ RT-qPCR
FIELD SAMPLE SIMULATIONS AND THEIR IMPACT ON ROBUSTNESS
OF RT-qPCR DETECTION
Martina Grochováa*, Karel Bíleka
a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná 71, 262 31 Milín, Česká
republika
*Korespondující autor; e-mail:matonohova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 245

Abstrakt
Při detekci a identifikaci zneužitelných biologických agens platí PCR za jednu z nejvyužívanější
a nejcitlivější metod. Nicméně enzymatický charakter reakce, může být ovlivněn změnou
optimálního prostředí a tak ovlivnit výsledek. Cílem této práce bylo simulovat terénní vzorky
a tak zjistit vliv matric na analýzu PCR detekce. Pro ověření robustnosti byla vybrána citlivá,
ale komplikovaná metodika, která má za cíl detekovat několik druhů flavivirů v jedné reakci.
I přes dostatečnou robustnost metodiky bylo možné u některých vzorků pozorovat inhibiční
vliv matric na PCR detekci. Skupina vzorků, resp. matric, jenž prokazatelně inhibuje PCR reakci,
bude dále studována za účelem eliminace jejich vlivů. Stejně tak budou sledovány i další
kontaminanty, které by mohly negativně ovlivnit výsledky analýz Laboratoře biologického
monitorování a ochrany SÚJCHBO, v. v. i.
Klíčová slova: RT-qPCR, detekce, identifikace, virus

Abstract
In the detection and identification of biological warfare agents, PCR is one of the most used
and the most sensitive methods. However, the character of enzymatic reaction may
be affected by changing optimal reaction mix and thus influence the outcome. The aim of this
study was to simulate field samples and thus determine the impact matrices for analysis
of PCR detection. To check the robustness of the selected sensitive, but complicated method,
which aims to detect several species of flaviviruses in one reaction. Despite sufficient
robustness methodology it was possible in some samples, observed an inhibitory effect
of matrix on PCR detection. A group of samples, respectively, matrix which demonstrably
inhibits the PCR reaction will be further investigated in order to eliminate their effects.
Likewise they will be monitored and other contaminants that could inhibit the results
of analyzes Laboratory of biological monitoring and protection SÚJCHBO, v. v. i.
Key words: RT-qPCR, detection, identification, virus
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NOVÉ PROSTŘEDKY
OBYVATELE ČR
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OCHRANY

URČENÉ

PRO

NEW PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT INTENDED FOR RESIDENTS
OF THE CZECH REPUBLIC
Čestmír Hyláka*, Vlastimil Sýkoraa, Radek Malinab
a

Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč, Česká republika
Malina–Safety s. r. o., Luční 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
*Korespondující autor; e-mail: cestmir.hylak@ioolb.izscr.cz
b

Abstrakt
V letech 2008 až 2015 byly v rámci projektů bezpečnostního výzkumu zkonstruovány tři nové
prostředky individuální ochrany určené pro obyvatele ČR. Pro děti od narození do jednoho
roku „Dětský ochranný vak DV – 2010“, pro děti od 1 roku do 6 let „Dětská ochranná kazajka
DK – 2010“ a pro dospělé „Ochranná kukla pro seniory OK – 2015“.
Všechny tři ochranné prostředky fungují na principu filtroventilace, kdy oděvní část prostředku
je doplněna o filtroventilační jednotku. Dosahují takto velmi dobrých ochranných vlastností,
jsou jednoduché k používání a oproti stávajícím PIO zabezpečují vyšší uživatelský komfort.
Klíčová slova: prostředky individuální ochrany pro děti, PIO pro seniory

Abstract
Between 2008 to 2015 three new means of personal protective equipment intended for
residents of the Czech Republic were developed within the scope of security research projects:
"Child protective bag DV - 2010" for new born babies up to one-year-old children; "Child
protective jacket DK – 2010” for children of 1 year to 6 years of age; and “Protective hood for
seniors OK - 2015" for adults.
All three protective means function on the principle of filter-ventilation, where garments are
completed with a filter-ventilation unit. Those new protective means therefore achieve
excellent protective qualities, are simple to use, and compared to existing PPE provide better
user comfort.
Key words: personal protective equipment for children, protective hood for seniors
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OCHRANNÝ ODĚV PRO PŘÍSLUŠNÍKY IZS
PROTECTIVE SUIT FOR MEMBERS OF THE INTEGRATED RESCUE SYSTEM
Čestmír Hyláka*, Vlastimil Sýkoraa, Radek Malinaa
a
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Malina–Safety s. r. o., Luční 1391/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
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b

Abstrakt
Provětrávaný ochranný oděv „POO – HZS“ byl zkonstruován v rámci řešení projektu
bezpečnostního výzkumu v roce 2014. Je určen pro ochranu před biologickými činiteli
v oblastech kontaminovaných viry. Své využití může nalézt ve farmaceutickém a chemickém
průmyslu k ochraně před nebezpečnými chemickými látkami. V konstrukci oděvu jsou využity
komerčně nabízené ochranné oděvy pod označením Microgard 2500 PLUS PAPER, Microchem
3000 PAPER a Microchem 4000 PAPER. Tyto oděvy jsou doplněny o filtroventilační jednotku
Chemical 2F. Oděv dosahuje nejvyšší úrovně ochrany dle EN 14126:2003, ASTM F 1671 a EN
12941. Je založen na principu filtroventilace, patří do kategorie P3 oděvů. Ochrana dýchacích
cest je v oděvu řešena alternativně, buď formou připojené ochranné kukly splňující ČSN EN
12941, anebo si uživatel pod kuklu nasadí ochrannou masku a splňuje tak ČSN EN 136.
V případě použití OM je možnost sekundární kontaminace dýchacích cest při odkládání oděvu
snížena na minimum. V rámci integrovaného systému ČR může být velmi dobrým ochranným
prostředkem zdravotníků a hasičů – chemiků při řešení případných pandemických situací nebo
teroristických útoků proti obyvatelstvu ČR.
Klíčová slova: provětrávaný ochranný oděv, ochrana proti B-agens

Abstract
Ventilated protective suit "POO - HZS" was developed during the security research project in
2014. It is designed to protect against biological agents in areas contaminated with viruses. It
can also be used in the pharmaceutical and chemical industries to protect against hazardous
chemicals. Design of the suit uses commercially marketed protective clothing under the name
Microgard 2500 PLUS PAPER, Microchem 3000 PAPER and Microchem 4000 PAPER. These
suits are completed with self-contained breathing apparatus Chemical 2F. The suit fits
classification of the highest level of protection according to EN 14126: 2003, ASTM F 1671 and
EN 12941. It is based on the principle of filter-ventilation and meets the requirement of the
category P3 clothing. the suit protects respiratory system in two ways: firstly, in the form of a
protective hood, which is an integral part of the garment and meets the norm EN 12941. And
secondly, the user puts on a protective mask under the hood and meets therefore the norm
EN 136. In the case of the use of a protective mask, the possibility of secondary contamination
of airways when taking the suit off is reduced to a minimum. It can be a suitable mean of
protection for health workers and firefighters - chemists within the integrated rescue system
of the Czech Republic, when dealing with any pandemic situations or terrorist attacks against
the population of the Czech Republic
Key words: ventilated protective suit, protection against B-agents
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DEGRADACE NERVOVÝCH LÁTEK POMOCÍ NANOČÁSTIC NA BÁZI
BIOZLATA
DEGRADATION OF NERVE AGENTS USING BIOGOLD NANOPARTICLES
Gabriela Kratošováa*, Veronika Holišováa, Martin Urbanb, Marek Kolenčíkc, Yvonne
Němcovád, Adam Schröfele, Pavlína Peikertováa, Jiří Slabotinskýb
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c
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Slovakia
d
Faculty of Science , Charles University, Benátská 433/2, 128 43 Prague, Czech Republic
e
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*Korespondující autor; e-mail: Gabriela.Kratosova@vsb.cz, tel.: 59 699 1693
b

Abstrakt
V jednom kroku byla provedena biosyntéza, stabilizace a ukotvení zlatých nanočástic (AuNPs)
s použitím hnědých křemičitých řas Mallomonas kalinae (MK). Nanočástice se začaly
syntetizovat bezprostředně po smíchání prekurzoru s obsahem zlatých iontů se suspenzí
křemičitých řas. Průměrná velikost nanočástic zlata byla asi 10 nm. Následně byla testována
katalytická aktivita dvou systémů - MK-biosilika a MK-biosilika s nanozlatem – při katalytické
hydrolýze nervově paralytických látek. Kinetika degradace byla sledována pomocí plynové
chromatografie s hmotnostním detektorem (GC-MS). Zbytkový obsah nervového jedu somanu
byl 3,8 % a 3,5 % pro obě počáteční koncentrace somanu (68 μg.ml-1 a 341 μg.ml-1)
po 48 hodinách testování, když bylo nanozlato použito jako katalyzátor. Experimentální
výsledky jasně ukazují na katalytickou aktivitu biosyntetizováných zlatých nanočástic, stejně
tak jako na roli samotné biosiliky z řas v degradaci nervového jedu
Klíčová slova: biosyntéza, biosilica, nanozlato, katalýza, nervové jedy

Abstract
A very fast single-step biosynthesis of gold nanoparticles (AuNPs) using algal cells
of Mallomonas kalinae (MK) was performed. An average particle size of crystalline AuNPs was
about 10 nm. Subsequently, a catalytic activity of two systems – MK-biosilica scales and MKbiosilica scales with AuNPs – was compared with a control hydrolysis of nerve agent
performed in demineralized water. Kinetics of degradation has been studied using a gas
chromatography with mass detector (GC-MS) and solid-phase micro extraction. Residual
content of GD was 3.8 % and 3.5 % for both initial concentrations of GD (68 µg.ml-1 and
341 µg.ml-1, respectively) after 48 hours of testing when nanogold was used as catalyst.
Experimental results strongly indicate the catalytic activity of biosynthesized AuNPs, as well
as the role of biosilica itself in the degradation of nerve agent.
Key words: biosynthesis, biosilica, nanogold, catalysis, nerve agents

© SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Czech Republic, 9. – 11. 11. 2016
ISBN 978-80-270-0474-4

46

HAZMAT PROTECT 2016

BIOSYNETIZOVANÉ KOVOVÉ
ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

NANOČÁSTICE:

BIOSYNTHESIZED METALLIC
MICROSCOPY STUDY

NANOPARTICLES:

STUDIE
AN

POMOCÍ
ELECTRON
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b

Abstract
Although nanoparticles may be synthesized using chemical approaches, it is also possible
to use biological materials. We are talking about biosynthesis or bioreduction of nanoparticles
from solutions of metal precursors using different types of biomass. Nanoparticles are
prepared without a complicated device, high temperature and pressure and only with
precursors of a given metal. In fact, it is also a chemical process, but in the presence
of biological matter and catalysed by thousands of biomolecules. In so called “green” synthesis
of nanoparticles different bacteria, fungi, algae, plants or extracts and even waste biomass
could be used. The big advantage of biosynthesis is that reduction, stabilization and also
embedding of nanoparticles occurs in one step. Diverse biomolecules, enzymes, proteins,
products of metabolism, phytochemicals, etc. may initiate the nucleation and formation
of new crystalline phases. Bionanoparticles can be then used as sensors or in a catalysis,
medicine, and disinfection as same as their “chemical” counterparts. The use of biological
materials for the synthesis of nanoparticles with the possibility of bionanoparticles
stabilization and embedding directly on the used biomass in one step is still more popular
as evidenced by the amount of current publications. Using biosynthesis protocol different
metallic nanoparticles and nanomaterials can be simply and effectively prepared with
potential application in heterogeneous catalysis and biomedicine.
Key words: biosynthesis, bioreduction, green synthesis, metallic nanoparticles, catalysis, biomedicine
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VÝVOJ DEKONTAMINAČNÍCH STRATEGIÍ NA ZÁKLADĚ ZNALOSTÍ
INTERAKCÍ MEZI HOSTITELEM A PATOGENEM
DEVELOPMENT OF DECONTAMNATION STRATEGIES BASED ON THE
KNOWLEDGE OF HOST-PATHOGEN INTERACTIONS
Klára Kubelkováa*, Jiří Stulíka, Aleš Macelaa
a
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Abstract
Glycosylation is a key modification of proteins and lectin-carbohydrate interactions are
essential in many host-microbial processes including adherence, colonization and infection.
To study important carbohydrate-mediated microbial interactions, high-throughput lectin and
glycan microarrays are increasingly utilised. These platforms can be custom made to cover
a wide range of specificities, carbohydrates presented on glycoproteins and
neoglycoconjugates and allow screening of multiple interactions with low sample and probe
usage, providing high data yield at the same time. After an initial microarray screening the
most significant binding partners can be further explored using other glycobiology techniques.
This study was supported by a long-term organization development plan 1011 obtained from
the Czech Ministry of Defense and A-1152-RT-GP obtained from European Defence Agency.
Key words: carbohydrate-mediated microbial interactions, high-throughput lectin and glycan

microarrays, glycobiology techniques
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MIKROSYNTÉZY A ANALYTICKÁ DATA PRO OCAD 1993 - 2015
MICROSYNTHESIS AND ANALYTICAL DATA FOR OCAD 1993 - 2015
Vladimír Podborskýa*
a
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*Korespondující autor: e-mail: podborsky@vvubrno.cz, tel.: +420 532 191 325

Abstrakt
V článku je představen podíl VVÚ s. p. Brno na tvorbě a rozšiřování Centrální analytické
databáze OPCW (OCAD) za období od roku 1993 do současnosti, postup přípravy jednotlivých
skupin látek Seznamu Úmluvy pro zákaz chemických zbraní, technika měření analytických dat
těchto látek a způsob zpracování naměřených dat do formátů požadovaných pro jejich
zahrnutí do OCAD. Jsou zde uvedeny požadavky na hmotnostní a infračervená spektra
a chromatografické retenční indexy látek Seznamu Úmluvy, jejichž splnění podmiňuje zahrnutí
poskytovaných dat do OCAD, dále je zde uveden přehled všech laboratoří podílejících se
na tvorbě OCAD a srovnání počtu poskytnutých a akceptovaných dat těchto laboratoří a VVÚ
Brno.
Klíčová slova: OPCW, OCAD, VVU s. p., Úmluva pro zákaz chemických zbraní, databáze, MS spektra,
IR spektra, GC retenční indexy

Abstract
The article introduces the role of VVU s.p. Brno in the formation and the enlargement
of the OPCW Central Analytical Database (OCAD) covering the period from 1993 up
to the present, in the procedures to prepare the separate groups of chemicals in the List
of the Chemical Weapons Convention, in the techniques to measure analytical data of these
chemicals and in the ways to process the measured data into the requested formats
to be included into OCAD. The article covers the requirements for mass and infrared spectra
and chromatographic retention indexes of the chemicals in the List of the Chemical Weapons
Convention and their fulfilment conditions the addition of provided data into OCAD; besides,
the overview of all laboratories cooperating on the formation of OCAD as well as
the comparison of a number of provided and accepted data of these laboratories and VVU
Brno are given.
Key words: OPCW, OCAD, VVU s. p., Chemical Weapons Convention, database, mass spectra, infrared
spectra, GC retention indexes
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NÍZKOTEPLOTNÍ PLAZMA GENEROVANÉ ZA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
A JEHO VYUŽITÍ PRO DEKONTAMINACI PLYNŮ, PEVNÝCH LÁTEK,
PRÁŠKŮ I KAPALIN
LOW-TEMPERATURE PLASMA GENERATED AT ATMOSPHERIC
PRESSURE AND ITS APPLICATION FOR DECONTAMINATION OF GASES,
SOLIDS, POWDERS AND LIQUIDS
Pavel Sťahela*, Jan Čecha, Lubomír Prokeša
a

Dept. of Physical Electronics, Masaryk University, Kotlářská 2, Brno, Czech Republic
*Corresponding author, e-mail: pstahel@physics.muni.cz, tel: +420 549 49 7141

Abstrakt
Elektricky buzené výboje (plazma) vytváří prostředí nabitých a energeticky excitovaných částic
a radikálů. Chemicky aktivního prostředí je dosaženo i bez užití dalších chemikálií a plazma lze
tedy s výhodou využít pro iniciaci povrchových i objemových chemických reakcí. Destrukci
nebezpečných látek, včetně těch, jež jsou chemickou cestou složitě odbouratelné, lze nadto
realizovat i za pokojové teploty. V závislosti na prostředí, v němž se kontaminanty nachází
a jejich koncentraci je možno modifikovat vlastnosti plazmatu tak, aby byly splněny technické
požadavky pro danou aplikaci a to i v případě ošetření tepelně citlivých povrchů. Aplikace
plazmatu umožňuje destrukci kontaminantů přímo v daném prostředí bez nutnosti jejich
zakoncentrování nebo zachycování. Umožňuje také přípravu povrchů, které vykazují sníženou
nebo zvýšenou afinitu a sorpční vlastnosti vůči látkám, kterým je tento povrch vystaven. Díky
uvedeným vlastnostem představuje plazma vhodnou, moderní alternativu ke stávajícím
konvenčním přístupům k dekontaminaci a funkcionalizaci povrchů.
Klíčová slova: nízkoteplotní plazma, dekontaminace

Abstract
Electrically generated discharges (plasma) create an environment of charged and energetically
excited species and radicals. Chemically active environment is achieved without the use
of additional chemicals and plasma can thus be advantageously used to initiate
volume/surface chemical reactions. Destruction of hazardous substances, including those
requiring complex chemical degradation, can be realized even at room temperature.
Depending on the environment containing the contaminants and their concentration plasma
properties can be modified to meet technical requirements for a given application, even
for the temperature sensitive surfaces. Application of plasma allows direct destruction
of contaminants in the environment without the need for concentration or capture. It allows
also preparation of surfaces exhibiting decreased or increased affinity and sorption properties
to substances to which the surface is exposed. Thanks to these properties plasma represents
a suitable, modern alternative to current conventional approaches to decontamination and
surface functionalization.
Key words: low-temperature plasma, decontamination
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