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Abstrakt 

V diplomové práci jsou charakterizovány malodoranty a je provedeno jejich 

zařazení v kontextu neletálních chemických zbraní. Práce obsahuje přehled 

známých nebo potenciálních malodorantů.  

V další části práce jsou popsány historické případy, kdy bylo použito 

malodorantů jako bojových chemických látek. Dále jsou uvedeny možnosti použití 

malodorantů v současnosti. Problematika použití malodorantů je popsána taktéž 

z pohledu Úmluvy o zákazu chemických zbraní. V neposlední řadě je diskutována 

problematika možného ohrožení civilního obyvatelstva malodoranty, s důrazem na 

možnosti ochrany proti nim.  

V praktické části této práce jsou popsány technické prostředky pro detekci 

bojových chemických látek a průmyslových toxických látek na bázi detekčních 

trubiček. Vybrané detekční trubičky na amoniak, oxid siřičitý, sirné sloučeniny a 

dusíkový yperit pak byly použity, pro experimentální ověření jejich vhodnosti, pro 

detekci potenciálních malodorantů ze skupiny thiolů a aminů.  

Klíčová slova 

Malodoranty; neletální chemické zbraně; detekční trubičky; ochrana civilního 

obyvatelstva; Úmluva o zákazu chemických zbraní.  



 

Abstract 

This Master’s thesis characterizes malodorants and classifies them in the context 

of non-lethal chemical weapons. The paper contains an overview of known or 

potential malodorants. 

The next part of the thesis describes the historical cases in which malodorants 

were used in chemical warfare. Furthermore, options for using malodorants are 

listed. The issue of the use of malodorants is also described in terms of the Chemical 

Weapons Convention. Finally, the paper deals with the issue of a possible 

malodorant threat to the civilian population, with an emphasis on the possibilities 

of protection against it. 

The practical part of this paper describes the technical means of detecting combat 

chemical substances and industrial toxic substances using detection tubes. The 

selected detection tubes for ammonia, sulfur dioxide, sulfur compounds and 

nitrogen yperite were then used to experimentally verify their suitability for the 

detection of potential thiol and amine malodorants. 

Keywords 

Malodorants; non-lethal chemical weapons; detection tubes; protection of the 

civilian population; Chemical Weapons Convention. 
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 ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je problematika malodorantů, jenž by mohly 

být využity jako potenciální složky neletálních chemických zbraní. S touto 

problematikou souvisejí i otázky týkající se prostředků detekce malodorantů a 

možných ochranných opatření. Diplomová práce se taktéž zabývá aplikací těchto 

opatření při ochraně civilního obyvatelstva. Téma diplomové práce jsem si zvolila 

s ohledem na mnou studovaný obor Civilní nouzové plánování. Téma využití, či 

zneužití malodorantů je v dnešní době velmi aktuální. Nicméně problematika 

samotná není z mého pohledu dostatečně řešena. 

V teoretické části diplomové práce je kladen důraz na základní rozdělení 

bojových chemických látek. Je popsán základní rozdíl mezi neletálními a letálními 

chemickými látkami. Následně jsou podrobněji popsány některé skupiny 

neletálních chemických látek, včetně malodorantů. U vybraných malodorantů je 

popsána jejich chemická struktura, která poukazuje na možnosti snadné laboratorní 

i průmyslové výroby. Práce obsahuje několik příkladů historického použití 

malodorantů jako chemických zbraní nebo jejich ekvivalentu. Zabývá se rovněž 

teoretickými možnostmi případného použití malodorantů v současnosti. Jako 

způsob prevence proti zneužití těchto chemických látek je v práci podrobně popsána 

možnost jejich detekce a jsou uvedeny základní prostředky ochrany civilního 

obyvatelstva proti nim. Závěr teoretické části je věnován zařazení malodorantů do 

kontextu Úmluvy o zákazu chemických zbraní. 

Experimentální část diplomové se zabývá detekcí malodorantů s použitím 

vybraných látek (simulantů) s charakteristickou chemickou strukturou. K detekci 

byly použity komerčně dostupné detekční trubičky společnosti Oritest Praha, které 

jsou založeny na barevných změnách indikační vrstvy nasycené chromogenními 

činidly. Cílem experimentální části bylo zjistit, zda vybrané detekční trubičky, 

určené pro konkrétní průmyslové škodliviny nebo bojové chemické látky, mohou 
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sloužit i pro detekci malodorantů v ovzduší a mohou být vhodným technickým 

prostředkem, poskytujícím ochranu civilního obyvatelstva, při případném použití 

vybraných typů malodorantů.  
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 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ BOJOVÝCH 

CHEMICKÝCH LÁTEK 

Bojové chemické látky se obvykle člení podle vojensko-toxikologické klasifikace. 

Jednoduše řečeno, látky jsou rozděleny podle mechanismu toxického účinku 

a klinických projevů otravy. Na základě této klasifikace se bojové chemické látky 

dělí na nervově paralytické, zpuchýřující, dusivé, všeobecně jedovaté, psychoaktivní 

a dráždivé. Kromě toho, mezi bojové chemické látky počítáme i některé toxiny 

a fytotoxické látky. [1] 

2.1 Nervově paralytické látky 

Nervově paralytické látky představují nejnebezpečnější skupinu letálních 

bojových chemických látek, které působí jako mohutné inhibitory enzymu 

acetylcholinesterázy. Vyznačují se rychlým účinkem na lidský organismus, který 

v bojových koncentracích končí skoro ve všech případech smrtí. Tyto látky jsou 

toxické už při velmi nízkých koncentracích, které člověk není schopen rozeznat 

čichem. Nervově paralytické látky se rozdělují na dvě základní skupiny, a to na látky 

typu G a V. Hlavními představiteli látek typu G jsou sarin (GB), soman (GD), 

tabun (GA) a cyklosin (GF), hlavními představiteli látek typu V jsou VX a VR. [2] 

2.2 Zpuchýřující látky 

Zpuchýřující látky patří mezi letální bojové chemické látky. Jejich působení na 

lidský organismus se vyznačuje tím, že vyvolává patologické změny ve strukturách 

tkáně, které se projevují jako nekrotická reakce s puchýři a vředy na kůži a sliznicích. 

Podle starších představ byla reakce těchto látek na lidský organismus (lidskou tkáň) 

primárně založena na procesu hydrolýzy v buňkách, kde se následně uvolňuje 

kyselina chlorovodíková, která způsobuje změnu pH, a tím dochází k narušení 

buněčných struktur. Podle současných poznatků patří zpuchýřující látky mezi silná 
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alkylační činidla s cytostatickými účinky. Hlavními představiteli této skupiny látek 

jsou sirný yperit (HD), dusíkové yperity (HN-1, HN-2, HN-3) a lewisit (L). [1], [3] 

2.3 Dusivé látky 

Dusivé látky patří mezi letální bojové chemické látky. Vyskytují se převážně ve 

formě plynů nebo silně těkavých kapalin, což znamená, že se do lidského organismu 

dostanou velmi snadno inhalací. Pro dusivé látky je charakteristickým projevem 

otravy edém plic a cyanóza. Také dochází k poleptání plic, které má za následek křeč 

průduškového svalstva. Hlavními představiteli této skupiny látek jsou chlor, 

fosgen (CG), difosgen (DP) a chlorpikrin (PS). [1] 

2.4 Všeobecně jedovaté látky 

Všeobecně jedovaté látky patří mezi letální bojové chemické látky. Jejich hlavní 

účinek na lidský organismus je založen na blokování přenosu kyslíku při dýchání, 

resp. na blokování tkáňového a buněčného dýchání. Hlavními představiteli této 

skupiny látek jsou kyanovodík (AC) a chlorkyan (CK). [1], [2] 

2.5 Psychoaktivní látky 

Psychoaktivní látky patří mezi neletální bojové chemické látky. Tyto látky 

mohou, už v relativně nízkých koncentracích vyvolat psychické nebo fyzické 

zneschopnění. Z tohoto pohledu se psychoaktivní látky rozdělují na dvě skupiny, 

na látky psychicky zneschopňující (psychotomimetika) a látky fyzicky 

zneschopňující (dysregulátory). [1], [2] 

Hlavním cílem použití psychicky zneschopňujících látek je vyvolání změny 

v emoční sféře a zkreslení vnímání reality. Nejčastějším příznakem jsou halucinace. 

Hlavními představiteli této skupiny látek jsou látka BZ a deriváty kyseliny 

lysergové (zejména LSD). [1], [2] 
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Účinek fyzicky zneschopňujících látek je založen na vyvolání změny v centrálním 

nervovém systému. Z toho vyplývá, že častěji postihují fyzické funkce než mentální. 

Dochází k zvýšené únavě, podrážděnosti, nervozitě, poruše zrakové ostrosti a 

pohybové koordinace. Do této skupiny látek jsou zařazeny i látky tremorogenní a 

lathyrogenní, které způsobují třes nebo rotaci. Hlavními potenciálními představiteli 

této skupiny látek jsou aziridiny, tremorin a imino-dipropionitril (IDPN). [1], [2] 

2.6 Dráždivé látky 

Dráždivé látky patří mezi neletální bojové chemické látky. Vyznačují se extrémní 

dráždivostí, i když jsou relativně málo toxické. Jejich podstatou je oslabující, až 

zneschopňující účinek na lidský organismus. [1], [2] 

Dráždivé látky lze orientačně rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu 

tvoří látky s převládajícím slzným účinkem (lakrimátory), do druhé skupiny patří 

látky s převládajícím účinkem na horní dýchací cesty (sternity). Většina moderních 

dráždivých látek má kombinovaný účinek (dráždí oči, kůži, sliznici dýchacího a 

zažívacího traktu). Mezi nejvýznamnější dráždivé látky patří látka CS, látka CR, 

chloracetofenon (CN), adamsit (DM) a kapsaicin (OC) a jeho syntetické deriváty. 

Tyto látky jsou zpravidla součástí chemických prostředků k potlačování nepokojů. 

[1], [2] 

2.7 Toxiny 

Toxiny jsou jedovaté látky, produkované živými organismy. Vyznačují se 

nejrůznějšími mechanismy toxického účinku a klinickými příznaky otravy, mohou 

způsobit vážné poškození i smrt. Význam toxinů v přírodě spočívá v tom, že slouží 

rostlinám a živočichům jako ochrana před nepřáteli a zároveň je mohou použít jako 

nástroj k ulovení nebo usmrcení kořisti. Mezi toxiny patří obrovské množství látek, 

které se liší chemickou strukturou i biologickými účinky na organismy. Vojensky 

významné toxiny lze rozdělit do čtyř skupin: toxiny rostlinné, bakteriální, živočišné 
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a toxiny sinic. Hlavními představiteli rostlinných toxinů jsou ricin a abrin. Mezi 

bakteriální toxiny patří botulotoxin, choleratoxin a shigatoxin. Představiteli skupiny 

živočišných toxinů jsou bungarotoxin, saxitoxin a tetrodotoxin. Poslední zmíněnou 

skupinou jsou toxiny, jejichž představiteli jsou anatoxin a microcystin. [1] 

2.8 Fytotoxické látky 

Fytotoxické látky jsou chemické látky, které zasahují do fyziologických funkcí 

rostlin. Tento zásah zapříčiní uhynutí rostlin nebo jejich částí. Podle mechanismu 

účinku lze fytotoxické látky rozdělit do tří základních skupin. První skupinou jsou 

defolianty, které jsou primárně určeny k potlačení růstu a zbavení rostlin listů. 

Druhou skupinou jsou desikanty, které jsou primárně určeny k vysušování rostlin. 

Třetí skupinu tvoří sterilanty, které se využívají ke sterilizaci půdy. Podle chemické 

struktury a způsobu použití lze fytotoxické látky rozdělit na herbicidy odvozené od 

kyseliny fenoxyoctové, herbicidy obsahující arzen, organodusíkové herbicidy, 

dipyridylové herbicidy a nitrofenolové herbicidy. [1]  

Fytotoxické látky, zejména defolianty, byly vojensky a ve velkém rozsahu použity 

ve válce ve Vietnamu.  Americká armáda použila především herbicidní směsi látek, 

odvozených od kyseliny fenoxyoctové, jako jsou Agent Orange. [1] 
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 NELETÁLNÍ CHEMICKÉ ZBRANĚ 

Název neletální chemické zbraně lze vysvětlit jako chemické zbraně, které 

neusmrcují, resp. nejsou určené k usmrcování. I když tyto zbraně neusmrcují, musí 

být brána v potaz skutečnost, že účinnou složkou těchto zbraní je chemická látka a 

v podstatě každá chemická látka je toxická. Záleží pouze na velikosti 

dávky (koncentrace) dané látky, která určuje míru její letality. Hlavním cílem použití 

neletálních chemických zbraní je vyvolat podráždění smyslových orgánů nebo 

fyzické ochromění, které mizí během krátké doby po skončení expozice. [1], [2] 

Předchozí kapitola byla věnována vojensko-toxikologické klasifikaci bojových 

chemických látek a jejich základní charakteristice. Z rozdělení bojových chemických 

látek vyplynulo, že se k neletálním chemickým zbraním řadí dráždivé a 

psychoaktivní látky. Toto pojetí však není úplné, neboť do skupiny neletálních 

chemických zbraní mohou být zařazeny bioregulátory, kalmativa, malodoranty i 

jiné skupiny látek. [1], [2] 

3.1 Bioregulátory 

Jedná se o organické sloučeniny, které se přirozeně vyskytují i v lidském těle. 

Hlavním posláním těchto látek je regulace orgánových funkcí, kterými jsou např. 

srdeční činnost, krevní tlak, tělesná teplota, dýchání a spánek. Dále mohou 

ovlivňovat náladu a emoce. Nástup účinku bioregulátorů je velmi rychlý, ale trvá 

jen krátkou dobu. I když se tyto látky považují za potenciální neletální chemické 

zbraně, je zde riziko, že se projeví jako letální chemická zbraň. Záleží na bráně 

vstupu do organismu a na velikosti dávky. Pokud bioregulátor vstoupí do 

organismu dýchacími cestami, může nastat případ, kdy jeho hladina rychle vzroste 

a tím dojde k okamžitému narušení důležitých fyziologických dějů. Tato náhlá 

změna může mít až fatální následky. V takových případech je účinek bioregulátorů 

srovnatelný s účinky silných toxinů. [1] 
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3.2 Kalmativa 

Kalmativa mají obecně uklidňující účinek na lidský organismus, jsou schopny 

utlumit agresivního jedince nebo ho zbavit agresivity. Nástup účinku kalmativ 

je rychlý, jedná se řádově o několik minut. Je požadováno, aby tyto látky při svém 

působení na organismus, neovlivňovaly krevní oběh ani dýchání, což by mohlo 

způsobit smrt. Důležitá je i dávka kalmativ, neboť její velikost může navodit různé 

příznaky, jako jsou uklidnění, tišení bolesti, strnulost nebo znecitlivění. Mezi 

nejznámější kalmativa patří alfa2-agonisté, benzodiazepiny a opioidy. [1]  

3.2.1 Útok na moskevské divadlo na Dubrovce  

Vlastnosti kalmativ, jako neletálních chemických zbraní, lze názorně 

dokumentovat na příkladu jejich použití při teroristickém útoku v Moskvě. Dne 23. 

října 2002 po 9 hodině večerní moskevského času, vtrhlo do divadla na Dubrovce 

padesátičlenné ozbrojené čečenské komando. Čečenci v divadle zajali více jak 

850 rukojmích. I když vyjednávání ruských úřadů, s čečenskými teroristy, trvalo 

56 hodin, žádný z rukojmích propuštěn nebyl. Dne 26. října v ranních hodinách byly 

na záchrannou operaci povolány ruské speciální síly, které do ventilačního systému 

v divadle vypustily uspávací aerosol směsi derivátů fentanylu, což jsou opioidy, 

mnohonásobně převyšující účinnost morfinu. Operace skončila likvidací všech 

teroristů, ale na následky otravy opiody zemřelo i přibližně 130 rukojmích. [4], [5] 

3.3 Malodoranty 

Malodoranty jsou chemické sloučeniny, vyznačující se odporným až 

nesnesitelným zápachem, který vnímají všechny organismy vybavené čichovými 

receptory. V přírodě jsou vylučovány rostlinami nebo živočichy za účelem obrany 

před predátory, mnohé z nich lze připravit v laboratoři a průmyslově vyrábět. [6] 
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 CHARAKTERISTIKA MALODORANTŮ 

Malodoranty, díky svému silnému zápachu, jsou vyvíjeny pro praktické použití 

k zneschopnění osob. Vyskytují se ve formě plynů a kapalin, které stimulují čichové 

nervy. Tyto látky nejen přímo zneschopní osobu, ale ulpí na povrchu těla, 

resp. oblečení, a tím se dotyčný stává jak sobě, tak i okolí velice páchnoucím a 

odpudivým. Existuje řada příkladů těchto látek. Dobře známou je kyselina máselná, 

která dokáže člověka „označkovat“ svým zápachem, který jsou ostatní osoby 

schopny vnímat ještě po několika hodinách. Obecně platí, že vnímání různých 

zápachů a jejich intenzity je individuální. Byly popsány i látky, jejichž zápach je 

mnohonásobně silnější než zápach kyseliny máselné. Příkladem jsou chemické 

sloučeniny ze skupiny thiolů, obsažené např. v sekretu skunka. Zápach sekretu je 

tak silný, že je znatelný i po několika dnech. Sekret obsahuje řadu chemických látek, 

z nichž ovšem nejúčinnější jsou but-2-en-1-thiol a 3-methyl-1-butanthiol. Silně 

páchne také sulfan nebo sloučenina NaS8. Dojde-li ke smíchání NaS8 s jakoukoli 

slabou kyselinou, výsledkem je tvorba odporně páchnoucích plynů. Mezi silné 

malodoranty náleží i mrtvolné jedy, případně přírodní isonitrily, např. allylisonitril, 

xanthocillin, darlucin A, darlucin B, kalihinol A a welwitindolinon A. [6], [7] 

4.1 Thioly 

Thioly (R-SH), sirné analogy alkoholů, patří mezi nejznámější a nejčastěji se 

vyskytující malodoranty. Nejintenzivnější zápach mají nižší thioly, které jsou 

obsaženy i v sekretu skunka a tchoře (již zmiňované 3-methyl-1-butanthiol a 

but-2-en-1-thiol). Dalším jednoduchým thiolem je methanthiol, který vzniká 

rozkladem bílkovin ve střevech. Methanthiol se používá jako odorant zemního 

plynu pro jednodušší zjištění náhodného úniků. [8] 

Laboratorní nebo průmyslová výroba thiolů je založena na reakci odpovídajících 

halogenalkanů se sirnými nukleofilními činidly, kterým může být 
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hydrogensulfidový aniont (HS-). Tento aniont vytváří nežádoucí vedlejší produkty 

a výtěžnost nemusí být tak vysoká. Proto je výhodnější použít thiomočovinu 

(NH2)2C=S, která nesníží výtěžnost reakce. Další možností přípravy thiolů je redukce 

disulfidů (R-S-S-R‘) zinkem v přítomnosti minerální kyseliny, případně   

tetrahydridoboritanem sodným (NaBH4). Je zřejmé, že syntéza thiolů není, 

v současné době rozvinuté chemické technologie, velkým problémem. [8] 

4.2 Sulfidy 

Sulfidy (R-S-R‘), chemickou strukturou sirné analogy etherů, jsou silně 

zapáchající látky. Zápach je tvořen přítomností síry v molekule. Nejznámějším 

zástupcem skupiny sulfidů je sulfan, dříve známý jako sirovodík. Sulfan je bezbarvý, 

hořlavý plyn, charakteristického zápachu po zkažených vejcích, vykazující vysokou 

toxicitu (proto není vhodný jako složka neletálních chemických zbraní). V přírodě 

se sulfan vyskytuje v některých minerálních vodách, ve vulkanických plynech 

a bioplynech. Výskyt byl zaznamenán i při hnití organických látek obsahujících síru. 

[8], [9] 

Příprava sulfidů je založená na výše zmiňovaných thiolech. Reakce probíhá podle 

Williamsonovy syntézy s mechanismem nukleofilní substituce. Thiol reaguje s bází 

za vzniku thiolátového iontu (RS-), který následně reaguje s primárním nebo 

sekundárním alkylhalogenidem za vzniku sulfidu. [8] 

4.3 Aminy a aminokyseliny 

Aminy patří mezi dusíkaté deriváty. Jejich struktura je odvozena od amoniaku 

(NH3). Rozdělení aminů je založeno na počtu navázaných substituentů na dusíku. 

Podle toho se pak rozlišují primární, sekundární a terciální aminy. Mohou vznikat i 

kvarterní amoniové soli. Nejjednodušší aminy se vyskytují ve formě plynů a 

zapáchají po amoniaku nebo po rybině. Samotný amoniak (čpavek) se vyskytuje 

v přírodě, ale lze ho i synteticky vyrobit. Pro výrobu aminů lze aplikovat několik 
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způsobů, jako jsou redukce nitrilů, redukce nitrosloučenin, redukce amidů a pomocí 

Hoffmanova a Curtiova odbourávání. [8] 

Aminy a aminokyseliny jsou dvě skupiny látek, které jsou na sobě závislé. Aminy 

jsou důležité pro vznik aminokyselin, neboť by bez aminů neexistovaly. Důvodem 

je chemická struktura aminokyselin, která je složena z bazické aminoskupiny a 

kyselé karboxylové skupiny. Proto je velmi důležité zmínit obě tyto skupiny látek. 

Aminokyseliny jsou z chemického hlediska substituční deriváty karboxylových 

kyselin. Aminokyseliny jsou základní stavební jednotkou bílkovin. Bílkoviny se 

vyskytují v tkáních vyšších organismů a člověka, kde jejich podíl je až 80 %. Do 

organismu se bílkoviny dostávají z potravy, kde se následně rozloží na 

aminokyseliny, z nichž si organismus vytvoří specifické bílkoviny, které jsou 

organismu prospěšné. Je známo asi 700 různých aminokyselin, ale pouze 20 z nich 

je přítomno ve všech organismech (ostatní se nacházejí pouze v některých). Jedná se 

o tyto aminokyseliny tvořící bílkoviny: glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, serin, 

threonin, cystein, methionin, asparagová kyselina, glutamová kyseliny, asparagin, 

glutamin, lysin, arginin, histidin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan a prolin. [8], [10] 

V případě úmrtí živého organismu dochází k rozkladu organických látek. 

Rozklad je závislý na nedostatku kyslíku. Tohoto procesu se účastní i určité druhy 

bakterií, které pracují na rozkladu aminokyselin, ze kterých se tvoří zpětně aminy, 

a díky tomuto rozkladu se začínají vytvářet silně zapáchající plyny, známé jako 

mrtvolné jedy. Mezi tyto tzv. ptomainy patří kadaverin, putrescin a neurin. 

V produktech hnilobného rozkladu se vyskytují také indol, skatol, amoniak, 

korpusin, tyramin, methylamin a dimethylamin. [11], [12] 

 Kadaverin a putrescin vznikají při rozkladu aminokyseliny lysinu. Putrescin 

může vznikat i při rozkladu aminokyseliny ornithinu. Indol a skatol vznikají při 

rozkladu aminokyseliny tryptofanu. Jediný neurin vzniká z rozkladu cholinu, který 
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se vyskytuje v lecitinu a lecitin je lipid a ne bílkovina. Již zmiňovaný amoniak se 

vyskytuje při rozkladu organických látek, které obsahují dusík. Vyskytuje se 

v plynném stavu, vytváří nepříjemně štiplavý zápach po čpavku a vykazuje 

vysokou toxicitu. Korpusin vzniká při hnití lidského nebo jiného červeného masa. 

Jeho zápach je pojmenován jako sladká vůně smrti. Tyramin vzniká při rozkladu 

aminokyseliny tyrosinu, a to při hnití ryb, kdy se projevuje jako typický zápach 

rybiny. Při hnití ryb se kromě tyraminu vytvářejí i plyny methylamin a 

dimethylamin. [8], [13], [14], [15], [16] 

4.4 Mechanismus účinku malodorantů 

Malodoranty jsou silně zapáchající látky, které se v ovzduší vyskytují zpravidla 

v plynném stavu. Proto je vhodné zmínit i mechanismus, jakým je tento zápach 

vnímán. Pozornost bude věnována funkci čichového ústrojí. 

Nos z biologického hlediska zajišťuje hlavně funkce dýchání a čichu. Čich je 

jedním z pěti základních smyslů člověka. Tento smysl je velice důležitý, i když v 

minulosti vznikaly pochybnosti o jeho důležitosti. S pomocí čichu lze získat a 

posléze zpracovat informace o vnějším světe, které mohou zvýšit šance na přežití. 

Záleží na rozlišování přijatelných, libých, nepřijatelných nebo odpudivých vůní a 

zápachů. Rozlišování zajišťuje ochranu před požitím nevhodných nebo 

nebezpečných potravin. Je prokázáno, že vůně a pachy mají vliv na emoce, a tím i 

na tělesné reakce. Tuto skutečnost doložil rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt, 

který popsal reakci na zápach tím, že vždy dojde ke krčení nosu. [17] 

Čich nelze brát jako smysl sám o sobě, neboť je provázaný i s ostatními smysly, 

kterými jsou chuť a chemická citlivost kůže a sliznic. Provázání smyslů dokazuje 

skutečnost, že v případě silného nachlazení chutná veškeré jídlo stejně. Čich se 

podílí na spoluutváření chuti. V okamžiku, kdy se potrava ocitne v ústech, lze 

vnímat chutě s pomocí retronazálního čichu. I když je čich úzce propojen s chutí, 

bude na něj nahlíženo odděleně. [17] 
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V lidském těle se nachází mnoho párových orgánů, mezi které patří i čichový 

aparát. Obě části aparátu fungují nezávisle. Čichové buňky se nacházejí ve stropě 

nosní dutiny těsně pod čelním lalokem mozku. Plocha stropu nosní dutiny je velká 

asi 4 cm2. Tato oblast se jinak nazývá čichová zóna. Čichová zóna je vyplněna 

čichovými epitely (krycí tkání), která u člověka obsahuje asi 15 000 000 čichových 

buněk. Výběžky čichových buněk mají na svém konci asi 5-20 řasinek, které jsou 

zanořeny do vrstvičky hydrofilního hlenu. Funkce hlenu je zvlhčování řasinek a 

zachycování vonících nebo páchnoucích látek. Látky se musí vyskytovat v plynné 

formě, aby se dostaly do nosních dírek a hlenu. V případě, kdy se pachová látka 

dostane do nosní dutiny, kde se nachází hlen, tak osud látky záleží na její chemické 

struktuře. Látky hydrofilní povahy se v hlenu rozpustí, zatím co látky lipofilní se 

musí nejprve navázat na odorant binding proteins, který se nachází v hlenu. Tyto 

vazebné proteiny shromažďují molekuly odorantu a přenášejí ho k receptorům, 

které se nacházejí na řasinkách. V obou případech se látka dostane na řasinky, které 

vedou vzruchy směrem do centra nervové buňky a po podnícení buňky dochází k 

vyslání elektrického signálu do mozku. V mozku je informace vyhodnocena a čich 

se stává vědomou skutečností. [18], [19] 
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 HISTORIE VÝVOJE NELETÁLNÍCH CHEMICKÝCH 

ZBRANÍ SE ZAMĚŘENÍM NA MALODORANTY 

Historický vývoj neletálních chemických zbraní zaznamenal Neil Davison ve 

svých studiích, které zpracoval v rámci projektu Bradfordské univerzity – Bradford 

Non-Lethal Weapons Research Project. V 60. letech minulého století bylo navrženo 

první pojetí neletálních chemických zbraní. Jak již bylo zmíněno, do skupiny 

neletálních chemických zbraní spadají různé dráždivé látky. Tyto látky, zastoupené 

především skupinou slzných látek, byly poprvé použity v roce 1912 francouzskou 

policií v Paříži. Slzné látky byly použity i v průběhu 1. světové války. Na základě 

jejich využití ve válce se začaly považovat za chemické zbraně. Vzhledem k jejich 

specifickým vlastnostem bylo v polovině 20. století navrženo, že by se mohly stát 

běžnou zbraní používanou policií. [6] 

V roce 1986 se uskutečnila 2. Konference o neletálních zbraních, která měla za úkol 

zhodnotit pokrok ve vývoji neletálních zbraní. Hodnotila období od 1. Konference, 

která se konala v roce 1971. Cílem 2. Konference o neletálních zbraních bylo 

navrhnout plán výzkumu a vývoje nových zbraní tohoto typu. Pozornost byla 

soustředěna na tři typy technologií, které byly v této době dostupné. Jednalo se o 

elektrické, chemické a nárazové zbraně. Ve výstupní zprávě konference bylo 

popsáno pět hlavních situací, ve kterých by bylo možné použít neletální 

zbraně: přímý střet osob, zadržení prchajících osob, záchrana rukojmích/proti 

teroristům, vytváření zátarasů a kontrola davu/potlačení nepokojů. [6] 

V souvislosti s výzkumem a vývojem zneschopňujících látek se objevila 

myšlenka, že by mohly být využity i další látky jako neletální zbraně. Uvažovalo se 

o různých dýmech, lubrikantech, pěnách a malodorantech. V 60. letech minulého 

století se začalo uvažovat o použití malodoranů jako prostředku pro zamezení 

vstupu do oblasti vojenských operací. Další myšlenkou bylo využití malodorantů 

jako přídavné složky do vodných pěn sloužících jako bariéry nebo k dezorientaci 
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skupin osob při kontrole davu. Výzkum a vývoj těchto látek se ubíral směrem vpřed, 

ale stále se tyto látky vyznačovaly významnými nedostatky v oblasti bezpečnosti a 

účinnosti. Jednou z důležitých událostí, které podpořily pokračování výzkumu a 

vývoje těchto látek, byl incident v 90. letech minulého století, kdy došlo k obléhání 

náboženské odnože Davidiánů v texaském Waco, při kterém byly použity dráždivé 

látky (jmenovitě látka CS), které pomohly zásah ukončit. Při zásahu zemřelo 76 osob 

v důsledku střelby, nikoli v důsledku použití dráždivých látek. Událost byla 

impulsem pro pokračování vývoje s vidinou použití těchto látek v podobných 

případech. [6] 

V roce 1996 byla americkým ministerstvem obrany formálně schválena 

směrnice 3000.3, Policy for Non-Lethal Weapons, která vytvořila 

Joint Non-Lethal Weapons Program. Tento program byl v režii Námořní pěchoty a 

jeho účinnost vešla v platnost roku 1997, kdy byl podepsán dokument 

Joint Service Memorandum of Agreement. Námořnictvem řízený Joint Non-Lethal 

Weapons Directorate byl ústředním koordinátorem všech aktivit, které měly vazbu 

na vývoj neletálních zbraní. Joint Non-Lethal Weapons Directorate krátce po svém 

vzniku provedl zhodnocení všech programů, které byly zaměřeny na neletální 

zbraně v gesci ministerstva obrany. Jednalo se o programy, ve kterých figuroval 

vývoj neletální náplně bezpilotních prostředků. Tento program byl zaměřen na 

rozprašovače, které byly vyvinuty pro bezpilotní prostředky, které by byly schopny 

použít různé náplně včetně látek, které jsou určeny k potlačování nepokojů. 

Uvažovalo se i nad možností využít do těchto rozprašovačů malodoranty. [6] 

Hlavním cílem výzkumu malodorantů bylo stanovit index zápachu a zjistit 

účinek zápachu na specifickou populaci. V průběhu výzkumu byly nalezeny dvě 

chemické směsi, které silně zapáchaly. Jednalo se o směsi zápachu lidských výkalů 

a zápachu lidského těla. [6] 
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V roce 2000 došlo k zhodnocení výsledků dosažených v rámci 

Joint Non-Lethal Weapons Program s pomocí celoroční analýzy zpracované 

americkou armádou. Studie hodnotila 45 potenciálních technologií neletálních 

zbraní v závislosti na jejich použití ve více než 100 různých situacích. Po zhodnocení 

bylo vybráno dvanáct technologií pro další vývoj a z těchto dvanácti technologií 

bylo vybráno pět, které měly návaznost k chemickým látkám. Jednalo se o 

lubrikanty, malodoranty, kalmativa, tuhé pěny a nanočástice. Největší pozornost 

byla věnovaná zneschopňujícím látkám, k nimž patří kalmativa a malodoranty. 

O rok později kontrolní komise vydala zprávu, ve které uvedla několik 

nejdůležitějších technologických oblastí pro další výzkum. Komise se vyjádřila, že 

by bylo dobré zjistit příležitosti pro potenciální použití malodorantů. Komise kladla 

důraz na to, aby se vývoj zaměřil na zjištění kulturních odchylek ve vnímavosti, 

zdravotních účincích a vlivu na chování jednotlivců k těmto látkám. V tomto období 

se výzkum zaměřil i na kombinaci různých účinků jako je silný zvuk či záblesk ve 

spojitosti s chemickými látkami, včetně malodorantů. [6] 
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 HISTORICKÉ A SOUČASNÉ POUŽITÍ 

MALODORANTŮ 

Historie začíná starověkem. V nejrozvinutějších centrech starověké civilizace 

došlo k nebývalému nárůstu velikosti populace, rozmachu výrobních sil a 

organizace společnosti, a to na principu otrokářství. Začíná docházet k vzniku 

prvních městských států a vytvoření první mnohonárodnostní říše. Udržení těchto 

státních útvarů a jejich následné rozšiřování nebylo možné bez výroby dokonalejších 

zbraní, bez vytvoření početných a zároveň dobře vycvičených armád a samozřejmě 

bez vedení válek. [20] 

Historičtí šamani, alchymisté, chemici a válečníci byli velice vynalézaví. 

Při dobývání i obraně používali například zápalné látky na bázi ropy, snažili se 

otrávit pitnou vodu, do které házeli jedovaté rostliny a mršiny, na své protivníky lili 

rozžhavené tekutiny, kterým byl přírodní olej, tuk nebo asfalt, do katapultů dávali 

takzvané živé granáty, což byly včelí úly a sršní hnízda. Dalšími použitými granáty 

do katapultů byly koše s hady, štíry nebo jinými nebezpečnými zvířaty. Použity byly 

i hrnce naplněné práškovým nehašeným vápnem nebo uhelným prachem, které se 

vystřelovaly katapultem a při dopadu vytvářely oblak prachu, který dusil a 

oslepoval protivníka. [20] 

6.1 Historické použití malodorantů 

Vandalové byli příslušníky východních germánských národů, kteří sídlili na 

širokých rovinách a vysočinách mezi Odrou a Vislou. Kolem roku 400 začali 

migrovat a zanedlouho se rozhodli uskutečnit tažení do římských severoafrických 

provincií. V roce 439 se Vandalové zmocnili Kartága, které se stalo hlavním městem 

nové říše. Vandalové v roce 455 vyplenili Řím. Díky svým tažením se Vandalové 

zapsali do historie chemického boje. Ačkoli neměli v arzenálu obléhací stroje, jejich 

bojová taktika spočívala v tom, že při útoku na hradby před sebou hnali oddíly 
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zajatců a okolí opevněných míst pak zamořovali jejich mrtvolami, které při rozkladu 

silně zapáchaly. [20] 

Skytové a příslušníci příbuzných kmenů natírali hroty šípů speciální substancí, 

která byla vyrobena kombinací hadích a bakteriálních toxinů. K tomuto účelu 

používali různé druhy hadů a jejich těla ponechávali biologickému 

rozkladu. Dále míchali hadí jed s lidskou krví, která byla různými způsoby 

upravena. Skytové připravovali i takové směsi, které se zakládaly na smíchání lidské 

krve s lidskými nebo zvířecími výkaly a tyto směsi byly následně uloženy do vaku, 

kde podléhaly hnilobnému procesu. Výsledkem bylo vytvoření toxické a silně 

zapáchající směsi. [20] 

Příkladem, kdy byly malodoranty použity v boji, byla doba, kdy portugalský král 

Alfons I. s pomocí anglických, normanských, franských a flanderských křižáků 

dobyl Lisabon a vytlačil z něj Maury. Obléhání Lisabonu probíhalo běžným 

způsobem s pomocí obléhacích věží, podkopáváním hradeb a podobně. O osudu 

Lisabonu nakonec rozhodlo to, že obléhání trvalo celých sedmnáct týdnů, což 

zapříčinilo vyhladovění obyvatelstva a psychické udolání zápachem z mrtvol, které 

neměli kam pohřbít. [20] 

 Tyto typy zbraní se vyskytovaly a využívaly i v průběhu stoleté války, jejíž 

průběh započal ve 14. století. Jako první může být zmíněn konflikt mezi Skotskem a 

Anglií, kdy Skotsko bojovalo o svou nezávislost a s podporou Francie jí dosáhlo. 

Skotsko dobylo hrad Berwick-upon-Tweed. Vzápětí se Anglie pokouší dobýt tento 

hrad zpět. Při dobývání vedli Angličané mimořádně účinnou psychologickou 

kampaň, která spočívala v tom, že na hrad vrhali hlavy mrtvých vojáků. [20] 

Dalším příkladem použití těchto zbraní v období stoleté války je období, kdy 

Štrasburští a Bernští obléhali hrad Schwanau v údolí Rýna. Obléhání trvalo více jak 

měsíc a útočníci použili obléhací stroje, kterými vrhali na hrad sudy naplněné 
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lidskými exkrementy s ostatky zmasakrovaných lidí. Tento způsob útoku měl za 

následek zamoření vzduchu a všech studní na hradě. [20] 

Podobný průběh měla i událost, kdy vévoda Jan Normanský z rodu Valois poslal 

svá vojska obléhat francouzský hrad Thun l’Évêque. Cílem bylo zastrašit malý počet 

obránců a zlomit jejich odpor. K tomuto účelu vojsko použilo obléhací stroje, 

kterými do hradu vrhalo mrtvé koně a jiné mršiny. Zvolený způsob měl za následek 

zneschopnění nepřítele v důsledku silně zapáchajících mrtvých těl zvířat. [20] 

Poslední zmíněný příklad použití malodorantů se týká období husitských válek. 

V roce 1422 došlo k obléhání Karlštejna, a to vojskem litevského knížete a správce 

Českého království Zikmunda Korybutoviče. Při obléhání byla použita těžká děla a 

praky. Díky prakům dokázali husité provést zdařilý pokus o kombinovaný 

chemicko-biologický útok, který spočíval v tom, že na hrad začali vrhat soudky 

naplněné exkrementy a údajně použili jako střely i mrtvá těla vojáků. Zajímavostí je 

zápis kronikářů, kteří napsali, že zápach, který se šířil, byl tak nesnesitelný, že se prý 

obleženým viklaly zuby a také jim vypadávaly. [20] 

Používání malodorantů (nebo jejich zdrojů) jako zbraní bylo velice účinné, neboť 

vykazovalo několik funkcí. Jednalo se o psychologický útok, když si obránci za 

hradbami uvědomili, že na ně dopadají mrtvá lidská těla nebo jen jejich části, které 

patřily cizím lidem nebo jejich druhům. Další funkcí malodorantů byl jejich silný 

zápach. V tomto případě se jednalo jak o mrtvá lidská těla, tak o mrtvoly zvířat, které 

podléhaly rozkladu a uvolňovaly se z nich mrtvolné jedy. K mrtvým tělům se 

přidaly i lidské a zvířecí exkrementy. Poslední významnou funkcí malodorantů byl 

následný vznik infekcí a různých nemocí, které dokázaly vyhladit značnou část 

populace za hradbami i v jejich okolí, pokud již osazenstvo dříve nezemřelo v boji. 

Toto je jediná funkce malodorantů, o které lze říci, že byla nechtěným účinkem. 

V té době nechtěli záměrně vyvolávat nemoci, neboť na ně nebyli léky a většinou na 

ně zemřelo mnoho lidí. [20] 
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6.2 Současné použití malodorantů 

V současné době jsou malodoranty, jakožto neletální chemické zbraně, používány 

pouze k udržování veřejného pořádku, včetně vnitrostátního potlačování nepokojů, 

a to z důvodu, že Úmluva o zákazu chemických zbraní zakazuje použití těchto látek 

jako válečného prostředku, v boji. Z tohoto důvodu se malodoranty nesmí 

vyskytovat v armádách zemí, které implementovaly tuto úmluvu do svého 

právního řádu. [6] 

V této kapitole nebudou popsány specifické příklady použití malodorantů, ale 

budou zmíněny některé situace z novodobé historie, které by se mohly negativně 

promítnout i do současnosti a naznačit možnosti jejich použití. [6], [21] 

V 1. světové válce přišlo Německo s průlomovou taktikou boje. Německý 

plukovník Georg Bruchmüller, který je považován za zakladatele moderní 

systematické dělostřelecké palby, poprvé uplatnil efektivní systém centralizovaného 

velení a koordinace všech dělostřeleckých součástí a zbraní. Georg Bruchmüller 

spolupracoval s profesorem Fritzem Haberem. Výsledkem byla originální metoda 

dělostřeleckého chemického útoku, která byla založena na kombinovaném použití 

dráždivých látek modrého kříže (difenylchlorarsan, difenylkyanarsan) a rychle 

působících smrtících látek (difosgen). [21] 

Na konci 1. světové války němečtí taktici vyvinuli jiný kombinovaný chemický 

dělostřelecký útok. Podstata spočívala v tom, že se použila smrtící látka, především 

yperit, jehož charakteristický zápach byl překryt působením „maskovací“ látky, 

mezi které patřily dráždivé látky, ale i sloučeniny vyznačující se silným zápachem. 

V důsledku promíchání pachů bylo složitější určit o jakou látku se jedná. 

Tyto kamuflážní látky se často používaly i samostatně, aby si nic netušící napadené 

jednotky nasadily prostředky protichemické ochrany, což mělo za následek 

vyvolání strachu z neznámé chemické látky, zhoršení dýchání přes ochranou masku 

a zhoršení orientace v bojovém prostoru. [21] 



32 

 

Jak již bylo uvedeno, malodoranty jsou silně páchnoucí látky, které se vyskytují 

v sekretech zvířat. Jejich chemická struktura je na bázi thiolů, sulfidů, aminů, 

aminokyselin nebo přírodních isonitrilů. Komplexně lze říci, že se jedná o látky 

vyskytující se v organických sloučeninách. S tím je spojená snadná dostupnost, a to 

jak v čistém přírodním stavu, tak i za pomocí syntetické výroby. 

V souvislosti se snadnou dostupností mohou být malodoranty použity 

způsobem, který již v 1. světové válce zavedli Němci. Tímto způsobem mohou být 

použity při páchání kriminálních činů nebo při terorismu. Obecně známou 

skutečností je, že teroristé používají snadno dostupné látky. Mezi tyto látky můžeme 

řadit klasické průmyslové chemické látky nebo malodoranty. Příkladem může být 

útok teroristické skupiny na vybraný cíl, kdy při útoku teroristé použijí smrtící 

chemickou látku v kombinaci s malodoranty, aby zakryli původní charakteristický 

zápach látky. Další možností použití malodorantů teroristy je, že malodoranty 

použijí v čisté podobě bez přidání jiné smrtící látky. V případě vypuštění blíže 

nespecifikované silně zapáchající látky do davu lidí, který se bude nacházet 

například v nějakém uzavřeném prostoru, bude mít za následek vyvolání strachu a 

paniky, což bude mít negativní účinek, protože hrozí, že se lidé ušlapou a dojde ke 

zranění velikého počtu lidí. Tímto promyšleným útokem mohou teroristé realizovat 

své cíle, a to bez použití střelné nebo jiné zbraně, které standardně používají. 

Nelze opomenout skutečnost, že některé vybrané látky ze skupiny malodorantů 

jsou při vysokých koncentracích toxické. Toxický účinek látek je dalším pozitivně 

funkčním aspektem pro teroristy, který jim pomůže se přiblížit k naplnění jejich cílů, 

k usmrcení velkého počtu lidí. [22] 

 Proti teroristickým útokům je nezbytné aktivně vystupovat, aby byly chráněny 

lidské životy a zdraví. S tím je spojena soustavná činnost společnosti zaměřená na   

vývoj metod a technických prostředků ochrany. Pokud při teroristických útocích 

budou použity plyny a páry výše zmiňovaných látek, tak je nezbytné ochránit civilní 

obyvatelstvo před jejich účinky. Ochrana se zajišťuje pomocí různých druhů 
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ochranných masek, oděvů a také pomocí detekce látek a nepřetržitým 

monitorováním jejich přítomnosti. 
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 OCHRANA OBYVATELSTVA PROTI CHEMICKÝM 

LÁTKÁM 

V důsledku zvyšujícího se počtu teroristických útoků ve světě je důležité 

zabezpečit ochranu civilního obyvatelstva. Jako první se v této problematice 

angažují zpravodajské služby, které provádějí preventivní opatření. 

Mezi zpravodajskou službu patří Bezpečnostní informační služba, Úřad pro 

zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství. V této oblasti pracují i různé 

policejní složky, mezi které patří Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

služby kriminální policie a vyšetřování, Útvar odhalování korupce a finanční 

kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, Útvar rychlého nasazení, 

Národní ústředna Interpolu Praha a mnoho dalších. [23] 

Zpravodajské služby a policejní složky se snaží předcházet vzniku teroristických 

útoků, ale rozhodujícími složkami, které zodpovídají za řešení případných následků 

teroristických útoků jsou záchranné a ozbrojené složky České republiky, mezi které 

se řadí Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, 

Zdravotnická záchranná služba a Armáda České republiky. [23] 

 Dalším důležitým prvek je integrovaný záchranný systém. V České republice 

plní úkoly v rámci ochrany, bezpečnosti a obrany před různorodými negativními 

událostmi. Tento komplex úkolů představuje takzvané civilní nouzové plánování. 

Civilní nouzové plánování obsahuje i oblast ochrany obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva spadá pod působnost Ministerstva vnitra České republiky a 

úkoly ochrany obyvatelstva jsou v gesci Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Úkoly, které zabezpečuje Hasičský záchranný sbor České republiky, jsou 

varování, ukrytí, evakuace, individuální ochrana, humanitární pomoc a nouzové 

přežití obyvatelstva. [23] 
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Z popisu úkolů, které jsou v oblasti ochrany obyvatelstva, jsou důležitá základní 

ochranná opatření týkající se ochrany proti chemickým zbraním. Jedná se z pravidla 

o řetězec provázaných, závislých a na sebe navazujících opatření, která jsou schopna 

vytvořit účinnou a dostatečnou ochranu, a to jak postiženému obyvatelstvu, tak i 

samotným příslušníkům záchranných a ozbrojených složek. K základním 

ochranným opatřením patří: 

• analýza rizika a studium reálných hrozeb a jejich pravděpodobných následků 

v různých podmínkách, 

• modelování a simulace dopadů možných situací v přesně určených 

podmínkách, včetně hledání vhodných modelů chování, spolupráce a 

kooperace jednotlivých skupin, kterými jsou například záchranáři nebo civilní 

obyvatelstvo, 

• monitorování potenciálních kontaminantů v reálném čase, 

• rychlé a spolehlivé varování a informování ohroženého nebo zasaženého 

obyvatelstva, 

• vyrozumění záchranných složek a dalších zainteresovaných orgánů, zařízení 

a organizací, které budou nezbytné pro záchranu osob a pro likvidaci 

následků, 

• chemický průzkum a terénní analýza včetně laboratorní kontroly, 

• modelování chemického napadení pro včasnou a správnou ochranu 

ohrožených nebo již zasažených osob, 

• dekontaminace, 

• zdravotnická opatření, 

• individuální ochrana pro jednotlivé skupiny, kterými jsou záchranáři nebo 

obyvatelstvo, 

• ukrytí obyvatelstva s využitím ochranných vlastností upravených staveb 

(improvizovaný úkryt) nebo ukrytí obyvatelstva probíhá plánovitě a 

organizovaně s využitím vybudovaných a udržovaných úkrytů, 
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• evakuace obyvatelstva z ohrožených nebo napadených území na bezpečná 

místa, 

• eliminace paniky, strachu a nepřiměřených psychických reakcí ze strany 

obyvatelstva, 

• dodržování stanovených bezpečnostních opatření při nouzovém přežití 

obyvatelstva, mezi které patří zejména dodržování hygienických zásad, zákaz 

konzumace neprověřených potravin a tekutin, zamezení kontaktu 

s podezřelými nebo zamořenými předměty, 

• kontrola potravinového řetězce, a to zejména vodních zdrojů a 

• bezpečné uzavření a střežení napadeného prostoru a zamezení 

nekontrolovanému pohybu osob, materiálu a techniky. [23] 

7.1 Prostředky individuální ochrany v legislativě 

Problematika prostředků individuální ochrany je zakotvena v několika 

legislativních dokumentech, ze kterých vycházejí orgány řešící ochranu 

obyvatelstva v době míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Prvním 

dokumentem, kde je zakotvena individuální ochrana, je zákon č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a jeho provádějící 

vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

V páté části vyhlášky jsou uvedeny zásady postupu při poskytování úkrytů a 

způsoby a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. Podrobné 

informace vztahující se k problematice individuální ochrany jsou vypsány v § 17. [23] 

Druhým dokumentem, kde je zakotvena individuální ochrana, je Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, která byla schválena 

22. dubna 2002. V kapitole 2 s názvem Současný stav je uvedeno: 

„Jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného stavu mohou být použity 

prostředky individuální ochrany. Tvoří je dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, 

ochranné masky pro děti a dospělou populaci, včetně ochranných filtrů. Jsou výhradně určeny 
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k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, 

radioaktivních a biologických látek. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při 

bezprostředním nevojenském ohrožení, včetně teroristických útoků, je však nereálné“. [23] 

V kapitole 3 s názvem Koncepce, je podkapitola nazvaná Zvláštnosti 

organizačních a technických opatření pro zabezpečení ochrany obyvatelstva za 

válečného stavu, kde je uvedeno: 

„Pro děti a mládež do 18 let, respektive do ukončení úplného středního vzdělání nebo 

úplného středního odborného vzdělání v souvislém denním studiu a pro jejich doprovod a pro 

zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení budou péčí státu doplněny prostředky 

individuální ochrany systémem hospodářských opatření pro krizové stavy. Ostatnímu 

obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochrany ve 

specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich 

maximální prodejní ceny“. [23] 

Třetím dokumentem, kde je zakotvena individuální ochrana, je Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, která byla schválena 

25. února 2008. V obsahu koncepce nejsou úkoly v oblasti zabezpečení obyvatelstva 

prostředky individuální ochrany tak podrobně konkretizovány jako u předešlé 

Koncepce ochrany obyvatelstva. Úkoly vycházející z předchozí koncepce se touto 

novou koncepcí neruší a jejich plnění je nadále zajišťováno. [23] 

7.2 Prostředky individuální ochrany 

Vývoj prostředků individuální ochrany v Československé republice začal ve 

30. letech v souvislosti s nebezpečím vzniku nové války. Vývoj byl zaměřen na 

civilní obyvatelstvo, ale i na speciální prostředky ochrany koní a psů, které byly 

nezbytnou součástí chodu armády. Později se vývoj zaměřoval na dětské prostředky 

individuální ochrany, prostředky individuální ochrany pro dospělé, filtry 

k ochranným maskám, ochranné oděvy a také na improvizovanou ochranu. [23] 
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7.2.1 Dětské ochranné vaky, kazajky a masky 

Dětské ochranné vaky jsou určeny k ochraně dýchacích cest a povrchu těla dětí 

ve věku do 18 měsíců. Vaky dokáží ochránit celý organismus dětí proti účinkům 

bojových chemických látek, radioaktivního prachu a biologických prostředků. Dítě 

je ve vaku do doby, než se dostane z kontaminovaného prostoru nebo do prostoru, 

který je vybaven filtračně-ventilačním zařízením. V současnosti je Hasičský 

záchranný sbor České republiky vybaven dvěma typy dětských ochranných vaků. 

Jedná se o typy DV-65 a DV-75. Typ DV-75 je lépe konstrukčně řešen oproti DV-65. 

Výhoda tohoto ochranného vaku je, že lze dítě přebalit a podat mu tekutiny. [23], 

[24] 

Dětské ochranné kazajky jsou určeny k ochraně dětí ve věku od 18 měsíců do 3 až 

4 let. Kazajky chrání dýchací orgány a horní část těla dítěte proti účinkům 

škodlivých látek. Jejich použití je zvláště vhodné v případech, kdy děti nesnesou 

ochrannou masku nebo pro děti s onemocněním horních cest dýchacích. Dětské 

kazajky jsou vyrobeny tak, aby si je dítě samo nedokázalo svléknout. Tato 

konstrukční vlastnost je důležitá, neboť malé děti mají tendence si ze sebe sundávat 

věci, které pro ně jsou nepříjemné a které nechtějí mít na sobě. V současnosti je 

Hasičský záchranný sbor České republiky vybaven dětskou kazajkou typu DK-88, 

která je určená pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 až 4 let. [23], [24] 

Dětské ochranné masky jsou určeny pro děti ve věku od 18 měsíců do cca 10 let. 

Ochranné masky jsou spojeny s ochranným filtrem. Ochranná maska s filtrem chrání 

obličejovou část a dýchací cesty proti bojovým chemickým látkám, radioaktivnímu 

prachu a biologickým prostředkům. Použití ochranných masek u dětí ve věku 

18 měsíců je celkem problematické, proto současná koncepce zabezpečování 

prostředků individuální ochrany pro děti předpokládá, že by děti do 6 let měly být 

do budoucna zabezpečeny dětskými kazajkami a teprve děti od 6 let by měly být 

chráněny ochrannými maskami. V současnosti je Hasičský záchranný sbor České 
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republiky vybaven dvěma typy dětských ochranných masek. Jedná se o typy 

DM-1 a CM-3/3h. Dětská ochranná maska DM-1 je kompatibilní s filtry řady MOF. 

Vyrábí se ve třech různých velikostech, které jsou označeny čísly 0, 1, 2. Velikost 0 je 

určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let. Velikosti 1 a 2 jsou určeny pro děti ve 

věku 3 až 12 let. Konstrukční řešení dětské ochranné masky CM-3/3h je stejné jako u 

masky DM-1, pouze s tím rozdílem, že tato maska je přizpůsobena pro děti s větším 

obličejem ve věku do 12 let. [23], [24] 

7.2.2 Ochranné masky pro dospělé 

Hranice dospělosti je v používání prostředků individuální ochrany chápána 

odlišně, než ji určuje zákon. Kolem 12. roku života každého jedince je jeho obličej 

dotvořen a již se nijak výrazně nemění. Proto je tento rok stanoven za hranici, kdy 

se v případě potřeby použijí prostředky individuální ochrany pro dospělé. [23] 

V současnosti Hasičský záchranný sbor České republiky disponuje ochrannými 

maskami typu CM-3, CM-4, CM-5 a CM-6. Ochranná maska CM-3 je obličejová 

maska s páskovým upínacím systémem a kulatými zorníky, do kterých lze vložit 

speciální brýlové vložky. Obsahuje zdvojený vydechovací ventil a ventil vdechovací. 

Do spodní části masky je možno našroubovat filtr MOF. Tato maska se vyrábí ve 

čtyřech různých velikostech a to 3, 4, 5 a 6. [23], [24] 

Ochranná maska CM-4 je obličejová maska s pětipáskovým upínacím systémem 

a panoramatickým zorníkem, do kterého lze vložit speciální brýlovou vložku. 

Konstrukce ochranné masky zvyšuje srozumitelnost mluveného slova. Na spodek 

masky se do ventilové komory připevňuje filtr MOF. Ochranná maska tohoto typu 

se vyrábí ve třech různých velikostech, 3, 4 a 5. [23], [24] 

U ochranné masky CM-4 existují i její modifikace. Prvním modifikovaným typem 

je CM-4M, který je vybaven uzlem na pití a druhým modifikovaným typem je 

CM-4K, který obsahuje kovovou ventilační komoru, která se využívá v kombinaci 
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s izolačními dýchacími přístroji. Dalším typem je ochranná maska CM-5, která byla 

zavedena v roce 1997 a je tak poslední a nejmodernější ochrannou maskou určenou 

k ochraně dospělého obyvatelstva. Posledním typem je ochranná maska CM-6, která 

se řadí ke špičkovým ochranným prostředkům a jedná se o nejmodernější typ civilní 

ochranné masky, která je však primárně určena pro příslušníky integrovaného 

záchranného systému. [23], [24] 

7.2.3 Filtry k ochranným maskám 

Hasičský záchranný sbor České republiky disponuje filtry, které jsou 

vyměnitelnou součástí soupravy ochranných masek a jejich primárním úkolem je 

zabránit průniku bojových chemických látek, radioaktivních a biologických látek do 

vnitřního prostoru ochranné masky. Filtry, kterými disponuje Hasičský záchranný 

sbor České republiky, nechrání dýchací cesty před oxidem uhelnatým a ochranu 

před některými průmyslovými škodlivinami poskytují jen po určitou kratší dobu. 

V případě úniku průmyslových škodlivin se musí filtry vyměnit za příslušné filtry 

průmyslového typu. [23] 

Do ochranných masek pro dospělé se využívají filtry typu MOF. Tyto filtry jsou 

univerzální a jsou používané Hasičským záchranným sborem České republiky. 

Filtry MOF byly vyvinuty v několika různých typech. MOF-1 byl v roce 1995 vyřazen 

z výzbroje civilní ochrany. Nyní se používají typy MOF-2, MOF-4, MOF-5 a 

MOF-6M. Všechny uvedené typy filtrů se dají vzájemně zaměňovat. Mezi ochranné 

vlastnosti filtru MOF patří, jejich schopnost dlouhodobě zachycovat prachové 

částice radioaktivních látek, v případě výskytu aerosolů nebo par bojových 

chemických látek při běžných koncentracích dokáže chránit déle než 3 hodiny nebo 

dlouhodobě zachytit choroboplodné zárodky. [23] 
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7.2.4 Ochranné oděvy 

Ochranný oděv je důležitou součástí prostředků individuální ochrany. 

Tyto prostředky ochrany jsou v civilní ochraně a v Hasičském záchranném sboru 

České republiky stále tradičně zajišťovány výhradně pro specialisty nebo pro 

jednotky, které dlouhodobě vykonávají práci v zamořených prostorách. Skutečnost, 

že speciální ochranné oděvy jsou určeny pouze pro specialisty nebo různé druhy 

jednotek, je rozumným rozhodnutím. Z ekonomického hlediska by bylo velice 

nákladné pořizovat ochranné oděvy civilnímu obyvatelstvu. V současné době se 

předpokládá, že u civilního obyvatelstva bude ochrana povrchu těla prováděna 

improvizovaným způsobem. [23] 

Ochranné oděvy používané specialisty Hasičského záchranného sboru České 

republiky jsou výhradně izolačního typu. Hasičský záchranný sbor České republiky, 

stejně jako Armáda České republiky, používá izolační oděvy, které se podle 

konstrukčního řešení dělí na hermetické a nehermetické. Mezi používané ochranné 

oděvy patří speciální ochranný oděv SOO CO, OPCH-90-PO a Tychem F. [23] 

7.2.5 Improvizovaná ochrana 

Potřeba improvizované ochrany vychází z ekonomického hlediska. Nelze 

poskytnout speciální prostředky individuální ochrany celému civilnímu 

obyvatelstvu. Dalším významným faktorem je i časově omezené použití těchto 

prostředků. [23] 

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních 

součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti. S pomocí těchto součástí je 

možné provést jak ochranu dýchacích cest, tak i ochranu celého povrchu těla. 

Při použití improvizované ochrany je důležité dodržet několik základních principů: 

• celý povrch těla musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nezakryté, 
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• všechny ochranné prostředky, které se vyskytují na těle, je nutné co nejlépe 

utěsnit a 

• k dosažení vyšších ochranných účinků lze kombinovat více ochranných 

prostředků nebo použít oděv v několika vrstvách. [23] 

Při ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šály, šátky, přes které je vhodné 

převléci kapuci nebo použít jakýkoli druh přílby či helmy, která plní i ochrannou 

funkci před padajícími předměty. Ochranu očí lze zabezpečit použitím brýlí, a to 

nejlépe uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské nebo motocyklové brýle). 

Nejvhodnějším způsobem, jak ochránit dýchací cesty, je překrytí úst a nosu 

složeným kusem flanelové látky nebo froté ručníkem, které jsou mírně navlhčené ve 

vodě, vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové a pěvně převázané přes zátylek 

šátkem či šálou. Látka namočená ve vodném roztoku sody chrání před kyselými 

plyny, a pokud bude použita kyselina citrónová, tak ta chrání před zásaditými 

plyny. Ochranu trupu lze zabezpečit použitím vhodného druhu oblečení, mezi které 

patří dlouhé zimní kabáty, bundy, kalhoty, kombinézy nebo šusťákové sportovní 

soupravy. Důležitým krokem je dobré utěsnění oblečení v oblasti krku, rukávů a 

nohavic. Pokud je použita bunda jako ochranný oděv, je nutné ji v pase utěsnit, a to 

nejlépe páskem. Nelze opomenout ani ochranu rukou a nohou. Mezi účinné 

prostředky ochrany rukou patří pryžové rukavice. Použité rukavice by měly být co 

nejdelší, aby zakrývaly aspoň kus předloktí a také co nejsilnější, neboť s tloušťkou 

materiálu se zvyšuje účinnost ochrany. V případě ochrany nohou je nejvhodnější 

použít pryžové nebo kožené holínky, kozačky nebo vysoké kožené boty. Při ochraně 

nohou je nutno zajistit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. [23] 
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 ZPŮSOBY DETEKCE CHEMICKÝCH LÁTEK 

V historii došlo k mnoha válkám, ve kterých byly použity bojové chemické látky, 

které měly na svědomí spoustu lidských životů. Za účelem ochrany zdraví a života 

vojáků i civilního obyvatelstva došlo k rozvoji detekce a kontroly přítomnosti 

bojových chemických látek. Primárním úkolem průzkumu je včasné zjištění 

přítomnosti nebezpečných látek. Následujícím úkolem je určení množství 

(koncentrace) a identifikace druhu dané chemické látky. To vše je důležité pro 

varování a následné provedení ochranných opatření. [2], [24] 

Zdokonalování metod detekce a kontroly je zásadní, neboť vývoj bojových 

chemických látek ve světě pokračuje, od historického použití chlóru a yperitu až po 

současné nejnebezpečnější nervově paralytické látky typu G a V.  

Zmíněný chlor a yperit lze senzoricky určit. Chlor je typický svou žlutozelenou 

barvou a specifickým zápachem. Sirný yperit je typický žlutohnědou barvou a 

páchne po česneku nebo hořčici (odtud jeho název „hořčičný plyn“). Látky typu 

G a V jsou bez barvy a zápachu, a proto je nelze senzoricky určit. Tyto látky jsou 

efektivní i ve velmi nízkých koncentracích. [2], [24] 

První metody detekce chemických bojových látek byly založené na 

jednoduchých, ale účinných prostředcích chemické detekce, jako jsou detekční 

prášky, papírky, pásky a detekční trubičky. V současné době se používají i technicky 

velmi vyspělé instrumentální techniky a přístroje. [24] 

8.1 Detekční prášky 

Detekční prášky, které slouží k detekci látek na kontaminovaném povrchu, byly 

vynalezeny už v Rakousku-Uhersku a Německu za 1. světové války. Jeden z prvních 

prášků - pro detekci yperitu - byl založen na hlince impregnované azobarvivem 

(Sudan III). Také Československá republika se začala prosazovat ve vývoji a 
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výzkumu detekce bojových chemických látek a vyvinula např. detekční prášek 

vz. 38 (IP-1 na základě azobarviva Sudan IV a IP-2 s methylčervení). Hlinka měla za 

normálního stavu pastelově růžovou barvu. Ke změně zabarvení na oranžovou až 

červenou docházelo při kontaktu s látkami, které jsou dobře rozpustné 

v tucích (lipofilní látky). Základní princip původních detekčních prášků se využívá 

dodnes. [24] 

8.2 Detekční papírky a pásky 

Vedle detekčních prášků se rozvíjela také oblast detekčních papírků. Jednalo se o 

různé typy prostředků založených na zviditelnění drobných kapek u málo těkavých 

látek, nebo prostředků, které jsou založené na různých selektivních barevných 

reakcích. Nejsložitější prostředky, určené k prokazování přítomnosti nervově 

paralytických látek, využívají enzymatickou reakci (inhibici cholinesterázy). 

V České republice jsou vyráběné a standardně používané detekční pásky 

PP-3 (CALID-3) a osobní detektor DETEHIT. [24] 

Detekční pásky PP-3 jsou určeny k zjištění přítomnosti kapalných bojových 

chemických látek. Po kontaktu s látkou (kapalným aerosolem) se páska zabarví a 

podle zabarvení, které se porovnává s etalonem, se určí, o jakou látku se jedná. 

Nervově paralytické látky typu G (sarin, soman) poskytují žluté zabarvení, látky 

typu V (VX) olivově zelené zabarvení a yperit červené zabarvení. Pásky mohou být 

rovněž použity k detekci vyjmenovaných typů látek na terénu, vozidlech a na 

povrchu předmětů, metodou otírání papírků o kontaminované předměty. [24] 

8.3 Detekční trubičky 

Prvním předchůdcem současných detekčních trubiček byl detektor, který 

zjišťoval přítomnost oxidu uhelnatého. Tento vynález byl patentován v roce 1919. 

Postupem času se detekční trubičky zdokonalily a rozšířily i v oblasti vojenství. 

Jednou z prvních byla ve 30. letech detekční trubička na yperit, která obsahovala 
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nosič, na němž docházelo k sorpci par yperitu, který byl zviditelněn barevnou reakcí 

pomocí detekčního roztoku v ampulce. Podobný princip používaly už nejstarší 

československé detektory Chema S-3, Chema V a Chema V-3. [24] 

Kromě hledání různých chemických činidel se vývoj soustředil i na inovaci 

používaných materiálů do detekčních trubiček. Často byly využity sorbenty jako 

křemelina, celulóza, skelná vata nebo drcené sklo. Později se přešlo na používání 

univerzálního sorbentu, kterým byl silikagel. Silikagel se používá jako sušidlo, ale 

má významné využití i v chromatografii. Tato látka se vyznačuje vysokou sorpční 

kapacitou (zachytává plyny a páry) a zároveň umožňuje ukotvení chemického 

činidla. [24] 

Současná podoba detekčních trubiček se od původních typů příliš neliší. Jedná se 

o skleněnou trubičku, která je na obou koncích uzavřena. Indikační vrstvou 

v trubičce je osvědčený univerzálně používaný silikagel. Některý typy detekčních 

trubiček obsahují ampulku, ve které se nachází činidlo. Po odlomení konce trubičky 

se ampulka s činidlem rozbije speciálně upraveným hrotem. [24] 

Detekční trubičky jsou obvykle součástí různých analytických souprav a 

chemických průkazníků. Např. chemický průkazník CHP-71 a jeho modernizovaná 

verze CHP-5 patří mezi základní prostředky pro chemický průzkum v Armádě 

České republiky. Při modernizaci došlo k celkovému zlepšení designu a technického 

vybavení, např. ke zvýšení počtu současně prosávaných detekčních trubiček na 5 ks, 

k zavedení nového typu vlastního zdroje přístroje, který zajišťuje plný provoz až po 

dobu 6 hodin, k zavedení nového způsobu nabíjení, elektrického ohřevu trubiček 

s měřením teploty. Přístroj má jednoduché operační menu se zobrazením 

sledovaných provozních parametrů na podsvíceném displeji. [24] 

Do skupiny souprav na bázi detekčních trubiček patří souprava pro detekci 

bojových chemických látek ORI-217, která je určena jako součást výbavy inspektorů 
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Organizace pro zákaz chemických zbraní. Existuje i tréninková varianta tohoto typu, 

která je značená jako ORI-217T. Známé jsou také soupravy ORM-17, DETEGAS-1 

nebo ALT-21. [24] 

8.4  Automatické přístroje chemického průzkumu 

Jedná se o nejsložitější přístroje, které jsou používány k detekci toxických látek. 

Složitostí se tyto přístroje řadí i před poloautomatické přístroje. Oba tyto typy se 

v současnosti považují za základní prostředky chemického průzkumu, které jsou 

vhodným způsobem doplněné jednoduchými prostředky, jako jsou detekční pásky, 

osobní detektory a detekční trubičky. [24] 

Historickým představitelem této skupiny je automatický signalizátor GO-27, 

který byl použit do všech obrněných bojových vozidel Armády České republiky. 

Primárním úkolem tohoto zařízení je varování a ochrana osádek. Nejdůležitějšími 

typy automatických signalizátorů jsou určené k detekci nervově paralytických látek, 

např. automatický signalizátor GSA-12. [24] 

8.5  Polní přenosné chemické laboratoře a laboratorní soupravy  

Polní přenosné chemické laboratoře a laboratorní soupravy se používají k plnění 

úkolů polní analýzy v terénu, které bezprostředně navazují na chemický průzkum, 

a jsou schopny plnit některé další speciální analytické úkoly. Tyto přístroje 

pomyslně překračují dělicí čáru mezi chemickým průzkumem a chemickou 

kontrolou. Jako první byla do Československé lidové armády začleněna přenosná 

polní chemická laboratoř PCHL-54. Tento typ se vyskytoval i v Armádě České 

republiky, a to do doby, než byl nahrazen typem PCHL-90. V ochraně obyvatelstva 

byla místo PCHL-54 zavedena polní přenosná chemická laboratoř PPCHL-CO, která 

se primárně vyskytuje u chemických laboratoří Hasičských záchranných sborů krajů 

a Institutu ochrany obyvatelstva. Hasičské záchranné sbory krajů disponují také 
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přenosnou chemickou laboratoří PCHL-75 a přenosnou chemickou laboratoří 

PCHL-90. [24]  

Významnou úlohu plní i laboratorní soupravy sloužící k chemickému průzkumu. 

Úkolem těchto souprav je za pomoci vylučovací techniky identifikovat neznámou 

látku. Úspěch identifikování záleží na vhodně zvolených testovacích reakcích. 

Příkladem může být chemická identifikační souprava HazCat, kterou jsou vybaveny 

chemické laboratoře Hasičských záchranných sborů krajů a Institut ochrany 

obyvatelstva. Dále se používá souprava pro určení ohrožujících účinků 

nebezpečných látek SOUL, kterou vyvinul Institut ochrany obyvatelstva pro potřeby 

jednotek požární ochrany. [24] 
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 PROSTŘEDKY PRO POUŽITÍ LÁTEK 

K POTLAČOVÁNÍ NEPOKOJŮ 

Tato kapitola bude zaměřená na prostředky, díky kterým lze dopravit neletální 

chemické látky na cíl. Cílem je myšleno nespecifikované množství lidí, které 

vyvolává nepokoje ve společnosti. Úmluva o zákazu chemických zbraní zakazuje 

použití těchto prostředků ve smyslu bojových prostředků. Používání těchto 

prostředků je dovoleno pouze za účelem udržování veřejného pořádku včetně 

vnitrostátního potlačování nepokojů. Tyto prostředky by měly být používány 

v druzích a množstvích, které jsou slučitelné s takovými účely. Vyskytuje se zde 

problém, který se týká nejednoznačnosti druhů a specifikace těchto prostředků 

použití, které Úmluva o zákazu chemických zbraní zakazuje. Tento problém má 

potencionálně nebezpečné následky, které by mohly umožnit rozdílnou interpretaci. 

[6] 

Značné znepokojení vyvolává munice velkého kalibru a systémy použití, které 

mohou být použity pro rozptýlení velkých množství látek, které slouží 

k potlačování nepokojů na velké území nebo na dlouhou vzdálenost. Neexistuje 

kontrola těchto prostředků, což může mít závažné důsledky, které zahrnují: 

• Použití v ozbrojeném konfliktu 

o Prostředky, které slouží k šíření látek k potlačování nepokojů, byly 

v minulosti použity armádami v různých druzích ozbrojeného 

konfliktu, mezi které patří vytlačení protivníků z opevněných 

pozic, zneschopnění velkého počtu bojovníků nebo ve spojení 

s konvenčními zbraněmi za účelem umocnění bojové síly. Spousta 

těchto prostředků byla doporučena pro použití v operacích, které 

jsou vedeny proti povstalcům nebo pro boj ve městech. [6] 
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• Potenciální použití v programech vývoje chemických zbraní 

o Vyskytuje se značné množství munice, která slouží k potlačování 

nepokojů. Jedná se např. o kazetovou munici, minometné náboje 

nebo náboje velké ráže. Vyvstává zde otázka a oprávněná obava, že 

by tyto prostředky mohly být použity k rozptýlení 

zneschopňujících chemických látek nebo klasických bojových 

chemických látek, včetně nervově paralytických a zpuchýřujících 

látek. Dalším rizikem může být i možnost, že by některé státy začaly 

obcházet zákazy, které vyplývají z Úmluvy o zákazu chemických 

zbraní, a utajeně by vyráběly chemické zbraně. Tato utajená výroba 

chemických zbraní by byla realizovaná pod maskou programů 

výroby munice, která je určená pro látky k potlačování nepokojů, 

které slouží k udržování veřejného pořádku. [6] 

 

• Možnosti zneužití řadou nestátních činitelů 

o Do dnešního dne je potvrzeno jen několik případů toho, že nestátní 

činitelé použili prostředky k potlačování nepokojů. V současné 

době komerční dostupnost rozsáhlého spektra takovýchto 

prostředků pouze zvyšuje riziko nebezpečí jejich získání. V případě 

získání těchto prostředků může dojít k tomu, že je použijí nestátní 

činitelé nebo ozbrojené opoziční síly, soukromé vojenské nebo 

bezpečnostní společnosti nebo teroristické organizace. [6] 

 

• Použití nepřiměřené munice pro účely udržování veřejného pořádku 

o Některé druhy prostředků, které jsou určeny k použití látek 

k potlačování nepokojů, jsou velice nevhodné a nelze je ani 

uzákonit pro používání k potlačování veřejného pořádku. 

Při použití těchto prostředků je možné, že dojde k vážným 
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zraněním nebo usmrcení cílových jednotlivců, skupin nebo i 

nezúčastněných osob, které se nacházejí v blízkém okolí. Prvním 

možným rizikem jsou prostředky, které rozptylují látky 

k potlačování nepokojů ve velkém množství, kde by mohlo dojít 

k udušení nebo otravě osob právě v důsledku vytvoření vysokých 

dávek a koncentrací. Druhým možným rizikem je samotná 

konstrukce nebo fyzikální charakteristika prostředků, při jejichž 

aplikaci může dojít k zasažení osob dopadem munice o vysoké 

rychlosti, k zasažení nějakou částí munice nebo jejím šrapnelem. [6] 

 

• Nesprávné použití těchto prostředků s cílem porušení lidských práv ze 

strany státních nebo nestátních činitelů 

o Pokud by se tyto prostředky použily v případě shromáždění nebo 

demonstrací, které by probíhaly pokojně bez narušení veřejného 

pořádku, tak by důsledkem použití mohlo být veliké množství lidí, 

které by se následně musely nějakým způsobem léčit. Dalším 

možným scénářem při použití těchto prostředků by mohlo být jejich 

použití ve smyslu násobitele síly. V tomto případě by došlo 

k umocnění použitého prostředku, a pokud by se k tomu přidaly i 

střelné zbraně nebo jiné smrtící síly, tak by se rapidně zvýšily 

smrtící účinky. [6] 

9.1 Současné prostředky pro použití látek k potlačení nepokojů 

V současnosti je spousta typů prostředků, které slouží k rozptýlení látek, pomocí 

kterých se státní činitelé snaží potlačovat vzniklé nepokoje. Mezi takové prostředky 

můžeme řadit dýmové generátory, puškové granátomety, vícehlavňová odpalovací 

zařízení, automatické granátomety, raketově poháněné granáty, minomety a jejich 

odpovídající munice a munice velkého kalibru. Tento výčet není kompletní, neboť 

tato oblast disponuje širokou paletou těchto prostředků. Tyto prostředky mají různé 
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druhy chemické náplně s různým fyziologickým účinkem. Řadu z nich by bylo 

možné použít k přenosu malodorantů na cíl. [6] 

Mezi představitele dýmových generátorů patří: 

•  M835A1 generátor dráždivého dýmu (látka CS), 

• Policejní dávkovač M33A1 látky k potlačování nepokojů (látky CR, CS-1), 

• Přídavný hořák 2000 systému pro rozptýlení dýmu a látek k potlačování 

nepokojů (dým s přidáním dráždivé látky, např. kapsaicinu). [6] 

Mezi představitele puškových granátometů patří: 

• Granátomet a dýmová munice M99 ráže 40 mm (látka CS), 

• M651 náboj dráždivého dýmu ráže 40 mm (látka CS). [6] 

Mezi představitele vícehlavňového odpalovacího zařízení munice patří: 

• DK-600 ráže 35 mm, vícehlavňové odpalovací zařízení slzné látky (látka CS), 

• Agni Varsha ráže 38 mm, odpalovací zařízení s více zásobníky (látky CN, CS, 

CR), 

• VENOM, ráže 38 mm, hlavňový odpalovací systém neletální munice 

(látka CS), 

• IronFist, ráže 38 mm, hlavňový odpalovací systém neletální munice (látka CS), 

• Cougar 12 a CHOU-K, ráže 56 mm, vícehlavňové odpalovací zařízení a 

přidružená munice (látka CS). [6] 

Mezi představitele minometů a odpovídající munice patří: 

• 60mm, 81/82mm a 120mm minometná munice (látka CS), 

• 120mm CS MKE MOD 251 minometný náboj (látka CS). [6] 

Mezi představitele systémů ochrany vozidel patří: 
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• Zastírající dýmový systém lehkého vozidla, LVOSS a L96A1 munice (látka CS), 

• Na vozidle instalovaný vícenásobný granátomet/KD M90 82mm granát 

(látka CS). [6] 
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 ÚMLUVA O ZÁKAZU CHEMICKÝCH ZBRANÍ 

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

a o jejich zničení, dále jen Úmluva o zákazu chemických zbraní nebo Úmluva, 

vznikla v návaznosti na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení z roku 1972. 

[25] 

Dne 13. 1. 1993 byla Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 

chemických zbraní a o jejich zničení otevřena k podpisu a dne 29. 4. 1997 vstoupila 

v platnost. V tomto okamžiku byla zahájena činnost Organizace pro zákaz 

chemických zbraní, jakožto orgánu zodpovědného za implementaci Úmluvy. [25] 

Úmluva o zákazu chemických zbraní stojí na čtyřech hlavních pilířích. Těmito 

pilíři jsou: 

• zničení chemických zbraní, 

• kontrola nešíření, 

• pomoc a ochrana a 

• mezinárodní spolupráce. [25] 

Zničením je myšleno úplné a nevratné zničení chemických zbraní. Jedná se o 

chemické zbraně, které jsou definovány v Úmluvě o zákazu chemických zbraní 

v článku II odstavci 1: 

• toxické chemické látky a jejich prekurzory s výjimkou těch, které jsou určeny 

pro účely nezakázané touto Úmluvou, pokud druhy a množství odpovídají 

těmto účelům, 

• munice a prostředky zvláště navržené k usmrcení nebo způsobení jiné újmy 

na zdraví toxickým působením toxických chemických látek, které by se 

uvolnily v důsledku použití této munice a prostředků, 
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• libovolné vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím 

této munice a prostředků. [25], [26] 

Kontrolou nešíření je myšlena široká škála činností, a to od národní implementace 

Úmluvy o zákazu chemických zbraní, vytvoření příslušné legislativy až po činnosti, 

které jsou spojené s rozšiřováním povědomí o Úmluvě. Toto je jen minimální výčet 

činností, které jsou potřebné ke kontrole nešíření chemických braní. Všechny 

uvedené činnosti jsou v gesci národního úřadu. V České republice roli národního 

úřadu zastává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. [25] 

Pomoc a ochrana je brána jako vzájemná pomoc členských států v případě 

napadení chemickými zbraněmi. Patří sem i organizace výcviku a dalších 

vzdělávacích činností, které jsou prováděny za účelem přípravy na možné napadení 

chemickými zbraněmi. Tyto činnosti jsou uskutečňovány jak na národní, tak i 

mezinárodní úrovni a vše probíhá pod záštitou Organizace pro zákaz chemických 

zbraní. [25] 

Mezinárodní spolupráce je založena na základě, kdy členské státy nestojí o 

omezování využívání chemie pro rozvoj v oblasti nezakázaných a mírových účelů. 

Spolupráce zahrnuje i činnosti, které slouží k výměně znalostí a zkušeností mezi 

jednotlivými členskými státy, mezi které lze zařadit pořádání konferencí nebo 

sympozií. Do tohoto čtvrtého pilíře by se dal zahrnout i výcvik a vzdělávání i když 

už patří do třetího pilíře. Tyto činnosti se prolínají napříč těmito dvěma pilíři. [25] 

V současnosti je značně diskutovaným tématem dosažení univerzality Úmluvy o 

zákazu chemických zbraní. Základní myšlenka spočívá v tom, aby Úmluva byla 

platná a závazná pro všechny státy světa. Dodnes ji ratifikovalo 192 států, které se 

v důsledku ratifikace staly členy Organizace pro zákaz chemických zbraní. 

Uvedených 192 států tvoří zhruba 98 % celkové populace. Mezi členy Organizace 

pro zákaz chemických zbraní nejsou Severní Korea, Egypt, Jižní Súdán a Izrael.  
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Izrael již Úmluvu podepsal, ale neratifikoval a Jižní Súdán již začíná podnikat kroky 

k jejímu přijetí. [25] 

Úmluvu o zákazu chemických zbraní podepsala i Česká republika. Podpisový 

ceremoniál se konal v Paříži. Dne 14. ledna 1993 podepsal Úmluvu tehdejší ministr 

zahraničí Josef Zielenec, který byl k tomuto úkonu zplnomocněn vládou. Parlament 

Úmluvu ratifikoval 8. prosince 1995 a tím se Česká republika stala 48 státem, který 

se zavázal k plnění závazků vyplývajících z Úmluvy. [25] 

10.1 Závazky vyplývající z Úmluvy o zákazu chemických zbraní 

Všeobecné závazky jsou popsány v článku I Úmluvy o zákazu chemických 

zbraní. Podle tohoto článku se každý smluvní stát této Úmluvy zavazuje, že za 

žádných okolností nebude vyvíjet, vyrábět, jinak nabývat, hromadit, přechovávat 

chemické zbraně a ani je nikomu jinému předávat. Smluvní stát se zavazuje, že 

nepoužije chemické zbraně a že nebude provádět žádné vojenské přípravy k jejich 

použití. Žádným možným způsobem nebude nikomu pomáhat, ani jej vyzývat nebo 

podněcovat k provádění činností, které jsou touto Úmluvou zakázány. [26] 

Každý smluvní stát se touto Úmluvou zavazuje, že zničí veškeré chemické zbraně, 

které vlastní nebo je má v držení nebo se nacházejí na jakémkoli místě, které spadá 

pod jeho pravomoc nebo kontrolu. Dále se smluvní stát zavazuje, že zničí veškeré 

chemické zbraně, které zanechal na území jiného státu, který je také smluvním 

státem. Závazek se vztahuje i na zničení všech objektů, které jsou určeny k výrobě 

chemických zbraní, které smluvní stát vlastní nebo má v držení nebo se nacházejí na 

jakémkoli místě, které spadá pod jeho pravomoc nebo kontrolu. Smluvní stát se také 

zavazuje, že nikdy nepoužije látky, které jsou určené k potlačování nepokojů jako 

bojové prostředky. [26] 



56 

 

10.2 Postavení malodorantů v Úmluvě o zákazu chemických 

zbraní 

Základem pro pochopení dané problematiky je definice malodorantů. 

Z obecného hlediska lze považovat malodoranty za neletální chemické látky. 

Z tohoto lze vyvodit, že malodoranty mohou být brány jako zneschopňující 

chemické látky, ale i jako látky určené k potlačování nepokojů.  

V textu Úmluvy o zákazu chemických zbraní se do dnešního dne vyskytují 

některé nejednoznačnosti, které vyvolávají u členů Organizace pro zákaz 

chemických zbraní značné znepokojení, a to z důvodu, že by mohly oslabit zákazy, 

které vyplývají z této Úmluvy. Oprávněná znepokojení přinášejí nejednoznačnosti 

v oblasti látek, které jsou určeny k potlačování nepokojů a v oblasti 

zneschopňujících chemických látek. V souvislosti s nejednoznačnostmi Úmluvy 

vyvstávají i otázky, které by měly být zodpovězeny a nějakým způsobem řešeny. [6] 

Za znepokojení v této oblasti může částečně spor, který vznikl mezi USA a 

ostatními smluvními státy. Spor spočíval v tom, že USA nepovažovaly látky určené 

k potlačování nepokojů za chemické zbraně. V průběhu projednávání tohoto sporu 

začaly USA popisovat látky určené k potlačování nepokojů jako 

„advanced riot control agents“ nebo „calmatives“, což byla snaha usnadnit 

pokračování armádního vývoje, a to v tváří tvář zákazu chemických zbraní této 

Úmluvy. [6] 

Další znepokojení je spojeno s vývojem nových látek určených k potlačování 

nepokojů a jiných „neletálních“ zbraní využívajících určité toxické chemické látky, 

mezi které mohou být řazeny zneschopňující látky, dráždivé látky nebo kalmativa. 

[6] 

Organizace pro zákaz chemických zbraní se zabývala otázkou zneschopňujících 

chemických látek v souvislosti s událostí v moskevském divadle. Otázky byly 
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směřovány na zpřesnění pojmů a definic týkajících se zneschopňujících chemických 

látek. [6], [27] 

Další otázkou, kterou se Organizace pro zákaz chemických zbraní zabývala, bylo 

monitorování těchto látek, neboť vývoj „neletálních“ látek se rychle posouvá 

dopředu a z minulých zkušeností a skutečností bylo zjištěno, že mnoho těchto 

sloučenin působí na centrální nervový systém a je tedy nepravděpodobné, že by 

byly nalezeny sloučeniny, které by byly dostatečně bezpečné. [6] 

Důležitá otázka zmíněna Organizací pro zákaz chemických zbraní byla 

směřována na malodoranty. Malodoranty by neměly být omezeny Úmluvou, neboť 

se nevyznačují toxickými vlastnostmi. Jenže působení malodorantů má za následek 

dráždění senzorů, a proto by měly být klasifikovány jako látky určené k potlačování 

nepokojů. [6] 

10.3 Problematika látek určených k potlačování nepokojů a 

zneschopňujících chemických látek z pohledu Úmluvy o 

zákazu chemických zbraní 

Úmluva ve svém obsahu definuje „chemickou zbraň“ a „toxickou chemickou 

látku“. Chemické zbraně jsou toxické chemické látky a jejich prekurzory s výjimkou 

těch, které nejsou určeny pro účely nezakázané touto Úmluvou, pokud druhy a 

množství odpovídají těmto účelům. Toxickou chemickou látkou je jakákoli chemická 

látka, která může svým chemickým působením na živé procesy zapříčinit smrt, 

dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům. 

To znamená, že definice pojmu „chemické zbraně“ je založená na definici „toxických 

chemických látek“. [6], [28] 

V definici „toxická chemická látka“ je důležité se zaměřit na část, která říká, že 

toxická chemická látka může svým působením na živé procesy zapříčinit dočasné 

zneschopnění lidí nebo zvířat. Z toho lze vyvodit, že tato definice zahrnuje látky, 
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které mají za následek pouze dočasné zneschopnění, aniž by vyvolaly trvalou újmu 

na zdraví. V závislosti na tomto poznatku mohou být do této definice zařazeny látky 

určené k potlačování nepokojů a zneschopňující chemické látky, neboť jejich 

nepříznivé účinky jsou považovány za normálních podmínek za vratné, což 

znamená, že všechny účinky způsobené chemickou látkou pominou bez následků. 

[6], [28] 

Úmluva definuje látky k potlačování nepokojů, ale nedefinuje zneschopňující 

chemické látky. Definice popisuje látky určené k potlačování jako „jakoukoli 

chemickou látku, která není uvedena v seznamu a která je schopna u lidí rychle 

vyvolat podráždění smyslových orgánů nebo ochromující fyzické účinky, které mizí 

během krátké doby po skončení expozice“. Ačkoli Úmluva nedefinuje 

zneschopňující chemické látky, tak je obecně známo, že tyto látky mají směřovat 

k vyřazení jednotlivců, kteří nejsou schopni normálního koordinovaného fyzického 

nebo psychického úsilí po určitou dobu po expozici. Jak látky k potlačování 

nepokojů, tak zneschopňující chemické látky mají nepříznivé účinky působení. 

Účinky jsou však za normálních podmínek vratné, i když se vyskytuje určitá 

rozdílnost účinků těchto dvou skupin látek. Lze říci, že při použití zneschopňujících 

chemických látek by byly následky vážnější než při použití látek určených 

k potlačování nepokojů. O rozdílném účinku svědčí i skutečnost, že látky 

k potlačování nepokojů jsou považovány vnitrostátními orgány za dostatečně 

bezpečné pro použití k potlačování nepokojů. Ačkoli zneschopňující chemické látky 

mohou být odlišeny od látek určených k potlačování nepokojů, tak Švýcarsko 

zastává stanovisko, že hranice mezi těmito látkami je těžce definovatelná a existuje 

možnost vzájemné provázanosti. [6], [27], [28] 

V souvislosti se zařazením zneschopňujících chemických látek a látek určených 

k potlačování nepokojů do „toxických chemických látek“ se na tyto látky vztahují 

limity jejich použití. Pro zneschopňující chemické látky se užívají limity stanovené 

kritériem všeobecného účelu. Pro látky určené k potlačování nepokojů existují 
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speciální opatření, která jsou nad rámec tohoto ustanovení. Příkladem speciálního 

opatření může být článek I odstavec 5, který říká, že každý smluvní stát se zavazuje, 

že nepoužije látky určené k potlačování nepokojů jako bojové prostředky. Úmluva 

naproti tomu povoluje použití „toxických chemických látek“ pro „účely udržování 

veřejného pořádku včetně vnitrostátního potlačování nepokojů“. Tento účel je 

definován v článku II odstavce 9 písmena d) a patří do účelů nezakázaných touto 

Úmluvou. [6], [28] 

Z popisu článku II odstavce 9 písmena d) lze vyvodit, že základem je udržování 

veřejného pořádku a jeho definovanou podskupinou je vnitrostátní potlačování 

nepokojů. Nelze však popřít skutečnost, že by se pod „udržováním veřejného 

pořádku“ nemohly vyskytovat i jiné účely než vnitrostátní potlačování nepokojů, 

které by mohly ospravedlnit použití „toxických chemických látek“. [6], [28] 

Švýcarsko vyslovilo názor, který se týkal použití „toxických chemických látek“ 

pro „účely udržování veřejného pořádku včetně vnitrostátního potlačování 

nepokojů“.  Švýcarsko je toho názoru, že používání zneschopňujících chemických 

látek pro „účely udržování veřejného pořádku“ by nemělo být dovoleno, a to 

z důvodu toxicity a vážných účinků na životní procesy způsobené těmito látkami. 

[6], [28] 

V obsahu Úmluvy není termín „účely udržování veřejného pořádku“ nezbytně 

omezen na vnitrostátní „účely udržování veřejného pořádku“. Touto skutečností se 

„účely udržování veřejného pořádku“ rozrůstají na mezinárodní úroveň. 

V závislosti, že se jedná o mezinárodní úroveň, je důležité znovu zmínit, že Úmluva 

zakazuje použít látky určené k potlačování nepokojů jako bojové prostředky. [6], 

[28] 

Pokud ozbrojené vojenské složky budou provádět akce v kontextu mírových 

operací, tak tyto akce nelze charakterizovat jako „metoda války“, zvláště jestliže jsou 
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tyto akce určeny k zajišťování veřejného pořádku. Takovéto akce mohou být 

eventuálně zvažovány k ustanovení „udržování veřejného pořádku“, jestliže jsou 

uznány jako legitimní podle mezinárodního práva. V těchto případech musí být 

pozornost věnována tomu, že druhy a množství látek určených k potlačování 

nepokojů, budou vždy slučitelné s cíli a smyslem Úmluvy. Látky určené 

k potlačování nepokojů nemohou být v žádném případě použity proti bojovníkům. 

[6], [28] 

Úmluva požaduje jasná opatření vztahující se na látky určené k potlačování 

nepokojů. Tato opatření vyplývají z článku III odstavce 1 písmena e) a z článku II 

odstavce 1 písmena a). Článek III požaduje, aby každý smluvní stát deklaroval 

každou chemickou látku, kterou „drží pro účely k potlačování nepokojů“. Článek II 

říká, že druh a množství „toxické chemické látky“, kterou smluvní stát skladuje pro 

„účely udržování veřejného pořádku“, musí být v souladu s tímto účelem. 

V souvislosti s touto skutečností by bylo vhodné určit jasná opatření i pro 

zneschopňující chemické látky, a to z důvodu, že jsou považovány za „toxické 

chemické látky“ a již jejich zástupce látky fyzicky a psychicky zneschopňující byly 

začleněny do seznamu Úmluvy. [6], [28] 

V souvislosti se zneschopňujícími chemickými látkami a látkami využitelnými 

pro účely udržování veřejného pořádku bylo upozorněno, že by se tyto látky neměly 

označovat jako „neletální“ neboť toxicita látky závisí vždy na dávce látky. Někdy se 

tyto látky označují jako „méně letální“. [6] 
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 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na hrozby možného zneužití malodorantů 

a navrhnout možná organizační a technická opatření na ochranu proti nim. 

Praktickým cílem práce pak bylo experimentálně ověřit, zda vybrané typy 

detekčních trubiček pro bojové chemické látky a průmyslové toxické látky jsou 

vhodné i pro detekci vybraných sloučenin, se silným zápachem a chemickou 

strukturou, která je podobná chemické struktuře aktuálních malodorantů. Smyslem 

provedených experimentů bylo rozšířit možnosti aplikace těchto detekčních 

trubiček, které se standardně používají i v podmínkách ochrany civilního 

obyvatelstva.   

Pro efektivnější plánování experimentální části diplomové práce byly stanoveny 

3 hypotézy.  

H1: Detekční trubička na amoniak, založená na acidobazickém indikátoru, by 

měla reagovat i na přítomnost těkavých aminů v ovzduší. 

H2: Detekční trubička na dusíkový yperit HN, která využívá Dragendorffovo 

činidlo, by měla reagovat i na přítomnost těkavých aminů v ovzduší. 

H3: Detekční trubička na oxid siřičitý a sloučeniny síry, které využívají Ellmanovo 

činidlo, by měly reagovat i na přítomnost těkavých thiolů v ovzduší. 
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 METODIKA 

Pro účely práce byly použity detekční trubičky pro zpuchýřující látky (dusíkový 

yperit HN) a detekční trubičky pro průmyslové toxické látky (oxid siřičitý, sirné 

sloučeniny a amoniak), jejichž výrobcem je česká společnost Oritest. Důležitou 

součástí metodiky je podrobnější popis fungování detekčních trubiček. 

12.1 Charakteristika detekčních trubiček 

Detekční trubičky jsou určeny pro chemický průzkum. Jejich hlavním úkolem je 

detekování cizorodých a toxických látek. Detekční trubička je tvořena obalovou 

trubicí, která je vyrobena ze skla, výjimečně i z průhledného plastu. Uvnitř trubičky 

se nachází indikační náplň a tělíska, která slouží k rozvádění kontaminovaného 

vzduchu. Tělíska mohou být skleněné hranolky, polyethylenové hvězdičky, nebo 

perforované porcelánové nebo plastové vložky. Trubička obsahuje těsnící 

komponenty, např. kovové síťky nebo tampóny z inertních pružných materiálů.  

Některé typy detekčních trubiček mohou obsahovat skleněné ampulky s detekčními 

roztoky, případně další pomocné prvky jako jsou ocelové pružinky, tepelné spirály 

nebo ohřívací tělíska. [29] 

Jako náplň do detekčních trubiček se používají různé druhy adsorbentů a nosičů. 

Adsorbent je pevný zrněný materiál s adsorpčními vlastnostmi, který se používá 

k adsorpci plynů a par. Lze ho také použít i jako nosič pro chromogenní činidla nebo 

výše zmiňované detekční roztoky. Nosič je vnitřní zrněný materiál, na kterém je 

ukotveno chromogenní činidlo. Průběh samotné detekce je ovlivněn několika 

faktory, mezi které patří druh použitého materiálu, způsob jeho uložení v trubičce 

nebo velikost a nepravidelnost zrn. [29] 

Obvyklou náplní, která je aplikována do detekčních trubiček je silikagel, drcené 

sklo, celulóza, pemza, skelná vata, porcelán, zeolity, aktivované hlinky, diatomit a 

mnoho dalších. Použité materiály musí splňovat specifické podmínky. Materiály 
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nesmí výrazně měnit své chemicko-fyzikální vlastnosti při průchodu vzduchu nebo 

páry a musí být inertní i vůči materiálu trubice. Další důležitou podmínkou je, že 

adsorbenty musí mít dostatečnou adsorbční kapacitu a nesmí ovlivňovat reakce 

chromogenních činidel s analyzovanou látkou. [29] 

Reakce používané v detekčních trubičkách musí být velmi zřejmé, proto se vždy 

používají metody, které jsou založené na barevné reakci. Barevná reakce by měla být 

viditelná i za snížené viditelnosti. V detekčních trubičkách se využívají neutralizační 

reakce založené na změně zabarvení acidobazických indikátorů, oxidačně-redukční 

reakce, srážecí reakce, komplexotvorné reakce nebo reakce organických činidel. 

V detekčních trubičkách někdy neprobíhá pouze jedna reakce, ale jedná se o celý 

soubor reakcí. Z celého souboru reakcí vyjde finální reakce, která je nositelem 

barevného efektu. Reakce v detekčních trubičkách by měly mít optimální citlivost a 

rychlost. Tyto požadavky jsou důležité proto, aby detekční trubičky prokázaly 

přítomnost škodlivin v ovzduší dříve, než se projeví jejich toxické účinky. [29] 

Důležité je i vyhodnocení reakcí v detekčních trubičkách. Vyhodnocení lze 

provést několika způsoby, a to podle délky barevné zóny, podle intenzity indikační 

vrstvy nebo s využitím kombinované techniky. První příklad je základem 

vyhodnocení takzvaných lineárních trubiček. Tento typ vyhodnocení je založen na 

chemické reakci škodlivin s chromogenním činidlem. Reakce musí probíhat 

kvantitativně a velice rychle, což se projevuje výrazným a velice zřetelným 

ohraničením barevné zóny. V druhém případě se použije etalon, se kterým se 

vzniklá barva porovná a určí se, o jakou látku jde. V praxi je vhodné používat 

klasické barevné etalony typu Munselovi knihy barev, mezinárodního kódu CMYK 

nebo etalon PANTONE. [29] 

12.2 Detekční trubička pro dusíkový yperit  

V této podkapitole budou popsány základní parametry detekční trubičky, která 

se využívá k detekci zpuchýřujících látek, konkrétně dusíkového yperitu. [29] 
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Určení:  DUSÍKOVÝ YPERIT HN  

Kód:  PT-37 (DT-16) 

Označení:  3 žluté proužky  

Citlivost:  1 mg.m-3 pro HN-3 (detekční limit) 

Zdvihy:  30  

Zabarvení:  Žlutá → oranžová 

Reakce:  Reakce s Dragendorffovým činidlem 

   (ClCH2CH2)3N + HBiI4 → (ClCH2CH2)3N.HBiI4 

Popis: Trubička obsahuje indikační vrstvu a ampulku s detekčním 

roztokem. Indikační vrstva je tvořena aktivovaným silikagelem 

a detekční roztok obsahuje Dragendorffovo činidlo. 

Použití: Provede se potřebný počet zdvihů (nebo ekvivalentní objem 

vzduchu), rozbije se ampulka a její obsah se setřepe na 

indikační vrstvu. Zbarvení této vrstvy se porovná s etalonem. 

Selektivita: Trubičkou lze prokazovat všechny typy dusíkových yperitů 

(HN-1, HN-2, HN-3). Z ostatních bojových chemických látek 

podobně reagují: BZ, CR, VX, GP, GA, fencyklidin, fentanyl. 

Ruší: Za rušivé vlivy lze považovat přítomnost všech látek, které sice 

nemají charakter bojových chemických látek, ale rovněž 

poskytují barevnou odezvu (alkaloidy, heterocyklické aminy 

apod.). 
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Teplota: 0-40 °C 

Vlhkost: Nemá vliv na citlivost detekce. 

12.3 Detekční trubička pro oxid siřičitý 

V této podkapitole budou popsány základní parametry detekční trubičky, která 

se využívá k detekci významné průmyslové toxické látky - oxidu siřičitého. [29] 

Určení:  OXID SIŘIČITÝ 

Kód:  PT-005 (DT-005) 

Označení:  Oxid siřičitý SO2 DT-005 

Citlivost:  5 mg.m-3 (detekční limit) 

Zdvihy:  10 

Zabarvení:  Bílá → žlutá 

Reakce: Reakce oxidu siřičitého s Ellmanovým činidlem za vzniku 

barevného thiolátu. 

Popis: Trubička obsahuje indikační vrstvu, silikagel impregnovaný 

Ellmanovým činidlem a pufrovací látkou. 

Použití: Provede se předepsaný počet zdvihů (nebo ekvivalentní objem 

vzduchu), vzniklé zbarvení vrstvy se porovná s etalonem. 

Selektivita: Podobně jako oxid siřičitý reaguje sulfan. 
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Ruší: Stanovení ruší vyšší koncentrace kyselých plynů a par, kdy 

může dojít k zamezení vzniku zabarvení nebo k odbarvení 

vrstvy. 

Teplota:  0-40 °C  

Vlhkost:  Optimálně 5-70% relativní vlhkost vzduchu. 

12.4 Detekční trubička pro sirné sloučeniny 

V této podkapitole budou popsány základní parametry detekční trubičky, která 

se využívá k detekci významných sirných sloučenin - oxidu siřičitého, sulfanu a 

sirouhlíku. [29] 

Určení:  SIRNÉ SLOUČENINY 

Kód:  PT-005-X (DT-005.X) 

Označení:  S DT-005.X 

Citlivost:  Sulfan   10 mg.m-3 (detekční limit) 

   Oxid siřičitý  5 mg.m-3 (detekční limit) 

   Sirouhlík  10 mg.m-3 (detekční limit) 

Zdvihy:  10 

Zabarvení:  Sulfan:  světle modrá → hnědá až černá 

   Oxid siřičitý:  nažloutlá → žlutá 

   Sirouhlík:  nažloutlá → oranžová až červená 
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   H2S, SO2, CS2  nažloutlá → oranžová až červená  

Reakce: Sulfan reaguje s měďnatou solí za vzniku sulfidu měďnatého. 

Oxid siřičitý reaguje s Ellmanovým činidlem za vzniku žlutého 

thiolátu (viz PT-005). Sirouhlík reaguje s Ellmanovým činidlem 

v prostředí amonné soli a dimethylsulfoxidu za vzniku 

oranžově až červeně zbarveného thiolátu. Sulfan, oxid siřičitý a 

sirouhlík reagují s Ellmanovým činidlem v prostředí 

dimethylsulfoxidu na barevný thiolát (jako sirouhlík). 

Popis: Trubička obsahuje dvě vrstvy a ampulku s detekčním 

roztokem. Horní vrstva obsahuje silikagel impregnovaný 

octanem měďnatým a je určena k detekci sulfanu. Spodní vrstva 

obsahuje silikagel impregnovaný Ellmanovým činidlem a je 

určena k detekci oxidu siřičitého. Pod touto vrstvou je umístěna 

ampulka, která obsahuje směs dimethylsulfoxidu a 

dimethylformamidu. Je určena k detekci sirouhlíku nebo sumy 

všech jmenovaných sirných sloučenin. Reakce probíhá na 

vrstvě s Ellmanovým činidlem. 

Použití: Provede se předepsaný počet zdvihů (ekvivalentní objem 

vzduchu) a zbarvení jednotlivých vrstev se porovná s etalonem 

(sulfan, oxid siřičitý). Po rozbití ampulky se vyhodnotí 

přítomnost sirouhlíku podle etalonu. Suma sirných sloučenin 

se dokáže tak, že se nejprve rozbije ampulka, provede se 

předepsaný počet zdvihů a vyhodnotí zbarvení spodní vrstvy 

(na oxid siřičitý). 
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Selektivita: Indikační vrstva na oxid siřičitý po rozbití ampulky 

s detekčním roztokem poskytuje oranžové zbarvení s thioly 

nebo s kyanovodíkem. 

Ruší: Důkaz mohou rušit vysoké koncentrace chlorovodíku a dalších 

silně kyselých plynů a par.  

Teplota:  0-50 °C  

Vlhkost:  Optimálně 10-80% relativní vlhkost vzduchu. 

12.5 Detekční trubička pro amoniak 

V této podkapitole budou popsány základní parametry detekční trubičky, která 

se využívá pro detekci významné průmyslové škodliviny - amoniaku. [29] 

Určení:  AMONIAK 

Kód:  PT-008.1 (DT-008.1) 

Označení:  Amoniak NH3 DT-008.1  

Citlivost:  5 mg.m-3 

Zdvihy:  10 

Zabarvení:  Žlutá → zelená až modrá  

Reakce: Reakce amoniaku s kyselinou fosforečnou, přičemž změna pH 

je indikovaná acidobazickým indikátorem bromkresolovou 

zelení. 

   3 NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 
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Popis: Trubička obsahuje jednu indikační vrstvu, silikagel, který je 

impregnovaný bromkresolovou zelení, kyselinou fosforečnou a 

glycerinem. 

Použití: Provede se předepsaný počet zdvihů (nebo ekvivalentní objem 

vzduchu), vzniklé zbarvení vrstvy se porovná s etalonem. 

Selektivita: Podobnou reakci poskytují i další zásadité plyny a páry, 

např. těkavé alifatické i cyklické aminy a hydraziny.  

Teplota:  0-50 °C  

Vlhkost:  Optimálně 10-90% relativní vlhkost vzduchu. 
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 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato kapitola zahrnuje popis experimentů, které byly provedeny s vybranými 

zkušebními látkami, které svou chemickou strukturou simulují reálné zástupce 

malodorantů. 

Při provádění experimentu byly použity 3 zkušební látky: 

N, N-dimethylethanolamin (obrázek 1), pyridin (obrázek 2) a 

2-butylaminoethanthiol (obrázek 3). K detekci těchto látek byly použity detekční 

trubičky společnosti Oritest. Jednalo se o detekční trubičku DT-008.1 pro detekci 

amoniaku, detekční trubičku DT-16 pro detekci dusíkového yperitu HN, detekční 

trubičku DT-005 pro detekci oxidu siřičitého a detekční trubičku DT-005-X pro 

detekci sirných sloučenin (oxid siřičitý, sulfan, sirouhlík).  

 

Obrázek 1 3D model N, N-dimethylethanolaminu. 

 

Obrázek 2 3D model pyridinu. 
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Obrázek 3 3D model 2-butylaminoethanthiolu. 

V prvním experimentu byla použita zkušební látka N, N-dimethylethanolamin, 

která zastupovala malodoranty na bázi aminů. Zkušební látka byla detekována 

pomocí detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku.  

V druhém experimentu byla použita zkušební látka pyridin, která zastupovala 

malodoranty na bázi aminů, přesněji dusíkaté heterocyklické sloučeniny. Zkušební 

látka byla detekována pomocí detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku. 

 Ve třetím experimentu byla použita zkušební látka pyridin pomocí detekční 

trubičky DT-16 pro detekci dusíkového yperitu HN.  

Ve čtvrtém experimentu byla použita zkušební látka 2-butylaminoethanthiol, 

která zastupovala malodoranty na bázi thiolů a aminů. Zkušební látka byla 

detekována pomocí detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku. 

V pátém experimentu byla použita zkušební látka 2-butylaminoethanthiol, která 

zastupovala malodoranty na bázi thiolů. Zkušební látka byla detekována pomocí 

detekční trubičky DT-005 pro detekci oxidu siřičitého a detekční trubičky DT-005-X 

pro detekci sirných sloučenin. 

Pro všechny experimenty byly použity standardní pracovní pomůcky, k odběrů 

plynů a par bylo použito ruční nasávací zařízení Universal 86 (obrázek 4) s objemem 
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1 zdvihu 100 ml ±5 ml a otevírač trubiček a ampulek (obrázek 5), který je součástí 

chemického průkazníku CHP-71 (v obou případech výrobce Česká republika). 

 

Obrázek 4 Ruční nasávací zařízení Universál 86. 

 

Obrázek 5 Otevírač trubiček a ampulek. 
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Všechny experimenty byly provedeny ve stejném laboratorním zařízení, jehož 

základem byla testovací komora o objemu 0,5 m3 (obrázek 6), výrobce Tejas Jablonec. 

Komora byla vybavena ventilátorem, který zajišťoval neustálou cirkulaci vzduchu, 

aby nedocházelo k usazování těžkých plynů na dno komory, a topnou deskou, na 

které bylo umístěno hodinové sklíčko. Na sklíčko byl aplikován 10% roztok 

testované látky v takovém množství, aby výsledná koncentrace v testovací komoře 

činila 10 mg.m-3. Tato koncentrace byla stanovena na základě předpokladu, že bude 

schopna efektivně ovlivnit čichové receptory člověka. 

Pro zajištění správné funkce detekčních trubiček byly respektovány jejich 

parametry uvedené v kapitole 12. 

 

Obrázek 6 Komora s topnou deskou (na níž je umístěno hodinové sklíčko) a ventilátorem. 
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13.1 Experiment číslo 1 s trubičkou na amoniak 

13.1.1 Cíl experimentu 

Prokázání možnosti detekce zkušební látky N, N-dimethylethanolaminu pomocí 

detekční trubičky DT-008.1 pro amoniak. 

13.1.2 Chemikálie 

Při experimentu byl použit N, N–dimethylethanolamin (Sigma-Aldrich, ČR) a 

ethanol absultní p.a. (Penta, ČR). 

13.1.3 Pracovní postup 

Byl připraven 10% roztok N, N-dimethylethanolaminu v ethanolu. Přesně 50 µl 

tohoto roztoku bylo dávkováno na hodinové sklíčko umístěné v testovací komoře.  

Testovací komora byla uzavřena a byl zapnut ventilátor pro zajištění rovnoměrného 

smíchání vzduchu se vzorkem. Detekce vzorku byla provedena po jeho úplném 

odpaření z hodinového sklíčka. 

Detekční trubička DT-008.1 byla připravena jejím otevřením (ulomením obou 

konců) pomocí otevírače trubiček a ampulek. Jeden konec detekční trubičky byl 

vsunut do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na kulovém 

ventilu, nacházejícím se ve spodní části komory. Druhý konec detekční trubičky byl 

vsunut taktéž do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na ručním 

nasávacím zařízení. Na rozdíl od ostatních detekčních trubiček nebyly trubičky 

DT-008.1 označeny šipkou, které udávají směr vstupu vzduchu, pro experimenty byl 

zvolen otvor v trubičce blíže k indikační vrstvě. Po vsunutí detekční trubičky do 

obou pryžových hadiček napojených mezi testovací komoru a ruční nasávací 

zařízení byl kulový ventil otevřen. Po zprůchodnění trasy bylo možno začít 

s nasáváním kontaminovaného vzduchu do detekční trubičky pomocí ručního 
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nasávacího zařízení (obrázek 7). Při experimentu bylo provedeno 1, 5 a 10 zdvihů 

ručním nasávacím zařízením. 

 

Obrázek 7 Praktická ukázka odběru vzorku ze zkušební komory. 

13.1.4 Výsledky 

Na obrázku 8 lze pozorovat postupnou změnu zabarvení, která vznikala při 

zvyšování počtu zdvihů ručním nasávacím zařízením. Pro porovnání je na obrázku 

i neotevřená, a tudíž neexponovaná detekční trubička. Obrázek 8 ukazuje, že čím 

větší objem kontaminovaného vzduchu (a tím větší množství zkušební látky) 

prochází přes indikační vrstvu, tím je její zabarvení sytější a viditelnější.  Je patrné, 

že k dobře viditelnému zabarvení indikační vrstvy došlo při 5 zdvizích (cca 500 ml 

vzduchu, 5 µg zkušební látky), při 10 zdvizích bylo zabarvení již velmi výrazné. 

Z toho lze vyvodit, že detekční trubička DT-008.1 umožňuje prokázat přítomnost 

N, N-dimethylethanolaminu v ovzduší v koncentraci kolem 5 mg.m-3. 
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Obrázek 8 Porovnání barevných změn při detekci N, N-dimethylethanolaminu (koncentrace 10 mg.m-3) pomocí 

detekční trubičky DT-008.1. Shora – neotevřená trubička, pod ní exponované trubičky po 1, 5 a 10 zdvizích. 

13.1.5 Závěr 

Výsledky experimentu číslo 1 prokázaly, že detekční trubičku DT-008.1 pro 

detekci amoniaku lze v praxi použít i pro detekci malodorantů, které svou 

chemickou strukturou odpovídají zkušební látce N, N-dimethylethanolaminu. 

13.2 Experiment číslo 2 s trubičkou na amoniak 

13.2.1 Cíl experimentu 

Prokázání možnosti detekce zkušební látky pyridinu pomocí detekční trubičky 

DT-008.1 pro amoniak. 

13.2.2 Chemikálie 

Při experimentu byl použit pyridin (Sigma-Aldrich, ČR) a ethanol absulutní p.a.  

(Penta, ČR). 
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13.2.3 Pracovní postup 

Byl připraven 10% roztok pyridinu v ethanolu. Přesně 50 µl tohoto roztoku bylo 

dávkováno na hodinové sklíčko umístěné v testovací komoře.  Testovací komora 

byla uzavřena a byl zapnut ventilátor pro zajištění rovnoměrného smíchání vzduchu 

se vzorkem. Detekce vzorku byla provedena po jeho úplném odpaření z hodinového 

sklíčka. 

Detekční trubička DT-008.1 byla připravena jejím otevřením (ulomením obou 

konců) pomocí otevírače trubiček a ampulek. Jeden konec detekční trubičky byl 

vsunut do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na kulovém 

ventilu, nacházejícím se ve spodní části komory. Druhý konec detekční trubičky byl 

vsunut taktéž do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na ručním 

nasávacím zařízení. Na rozdíl od ostatních detekčních trubiček nebyly trubičky 

DT-008.1 označeny šipkou, které udávají směr vstupu vzduchu, pro experimenty byl 

zvolen otvor v trubičce blíže k indikační vrstvě. Po vsunutí detekční trubičky do 

obou pryžových hadiček napojených mezi testovací komoru a ruční nasávací 

zařízení byl kulový ventil otevřen. Po zprůchodnění trasy bylo možno začít 

s nasáváním kontaminovaného vzduchu do detekční trubičky pomocí ručního 

nasávacího zařízení. Při experimentu bylo provedeno 5 a 10 zdvihů ručním 

nasávacím zařízením. 

13.2.4 Výsledky 

Na obrázku 9 lze pozorovat postupnou změnu zabarvení, která vznikala při 

zvyšování počtu zdvihů ručním nasávacím zařízením. Pro porovnání je na obrázku 

i neotevřená, a tudíž neexponovaná detekční trubička. Stejně jako u předchozího 

experimentu bylo potvrzeno, že větší objem kontaminovaného vzduchu 

(větší množství zkušební látky) se projeví výraznějším zabarvením indikační vrstvy. 

Je patrné, že k viditelnému zabarvení indikační vrstvy (i když méně výraznému než 

u prvního experimentu) došlo při 5 zdvizích (cca 500 ml vzduchu, 5 µg zkušební 
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látky), při 10 zdvizích bylo zabarvení již znatelně intenzivnější. Vzniklé zabarvení 

však nebylo stabilní, po několika minutách se odbarvilo - zůstalo původní žluté 

zabarvení indikační vrstvy. Tento jev lze vysvětlit malou stabilitou produktu 

acidobazické reakce a odvětráním těkavého pyridinu. Přesto lze z dosažených 

výsledků vyvodit, že detekční trubička DT-008.1 umožňuje prokázat přítomnost 

pyridinu v ovzduší v koncentraci kolem 5 mg.m-3. 

 

Obrázek 9 Porovnání barevných změn při detekci pyridinu (koncentrace 10 mg.m-3) pomocí detekční trubičky DT-

008.1. Shora – neotevřená trubička, pod ní exponované trubičky po 5 a 10 zdvizích. 

13.2.5 Závěr 

Výsledky experimentu číslo 2 prokázaly, že detekční trubičku DT-008.1 pro 

detekci amoniaku lze v praxi použít i pro detekci malodorantů, které svou 

chemickou strukturou odpovídají zkušební látce pyridinu. Zabarvení vzniklé 

s pyridinem však je méně stabilní než s N, N-dimethylethanolaminem.   
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13.3 Experiment číslo 3 s trubičkou na dusíkový yperit 

13.3.1 Cíl experimentu 

Prokázání možnosti detekce zkušební látky pyridinu pomocí detekční trubičky 

DT-16 pro detekci dusíkového yperitu. 

13.3.2 Chemikálie 

Při experimentu byl použit pyridin (Sigma-Aldrich, ČR) a ethanol absulutní p.a.  

(Penta, ČR). 

13.3.3 Pracovní postup 

Byl připraven 10% roztok pyridinu v ethanolu. Přesně 50 µl tohoto roztoku bylo 

dávkováno na hodinové sklíčko umístěné v testovací komoře. Testovací komora 

byla uzavřena a byl zapnut ventilátor pro zajištění rovnoměrného smíchání vzduchu 

se vzorkem. Detekce vzorku byla provedena po jeho úplném odpaření z hodinového 

sklíčka. 

Detekční trubička DT-16 byla připravena jejím otevřením (ulomením obou konců) 

pomocí otevírače trubiček a ampulek. Jeden konec detekční trubičky (s barevným 

označením) byl vsunut do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna 

na kulovém ventilu, nacházejícím se ve spodní části komory. Druhý konec detekční 

trubičky byl vsunut taktéž do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna 

na ručním nasávacím zařízení. Po vsunutí detekční trubičky do obou pryžových 

hadiček napojených mezi testovací komoru a ruční nasávací zařízení byl kulový 

ventil otevřen. Po zprůchodnění trasy bylo možno začít s nasáváním 

kontaminovaného vzduchu do detekční trubičky pomocí ručního nasávacího 

zařízení. Při experimentu bylo provedeno 5 a 10 zdvihů ručním nasávacím 

zařízením. Poté byla pomocí hrotu u otevírače ampulí rozdrcena skleněná ampulka 

a její obsah byl setřepán na indikační vrstvu. 
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13.3.4 Výsledky 

Na obrázku 10 je snímek detekční trubičky DT-16 po expozici pyridinem. Žluté 

zabarvení indikační vrstvy znamená, že přítomnost pyridinu v pracovní koncentraci 

10 mg.m-3 nebyla prokázána. Pokud by analytická reakce proběhla, indikační vrstva 

by se zabarvila oranžově až červeně.   

 

Obrázek 10 Snímek detekční trubičky DT-16 po expozici pyridinem (10 mg.m-3, 10 zdvihů). 

13.3.5 Závěr 

Výsledky experimentu číslo 3 prokázaly, že detekční trubičku DT-16 nelze za 

uvedených experimentálních podmínek použít pro detekci pyridinu. Je však možné, 

že ve vyšších koncentracích nebo při větším objemu vzorku by detekční trubička 

poskytovala barevnou odezvu. Je také možné, že tuto barevnou odezvu by poskytly 

některé deriváty pyridinu jako potenciální malodoranty.  
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13.4 Experiment číslo 4 s trubičkou na amoniak 

13.4.1 Cíl experimentu 

Prokázání možnosti detekce zkušební látky 2-butylaminoethanthiolu pomocí 

detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku.  

13.4.2 Chemikálie 

Při experimentu byl použit 2-butylaminoethanthiol (Sigma-Aldrich, ČR) a 

ethanol absolutní p.a. (Penta, ČR). 

13.4.3 Pracovní postup 

Byl připraven 10% roztok pyridinu v ethanolu. Přesně 50 µl tohoto roztoku bylo 

dávkováno na hodinové sklíčko umístěné v testovací komoře. Testovací komora 

byla uzavřena a byl zapnut ventilátor pro zajištění rovnoměrného smíchání vzduchu 

se vzorkem. Detekce vzorku byla provedena po jeho úplném odpaření z hodinového 

sklíčka. 

Detekční trubička DT-008.1 byla připravena jejím otevřením (ulomením obou 

konců) pomocí otevírače trubiček a ampulek. Jeden konec detekční trubičky byl 

vsunut do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na kulovém 

ventilu, nacházejícím se ve spodní části komory. Druhý konec detekční trubičky byl 

vsunut taktéž do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na ručním 

nasávacím zařízení. Na rozdíl od ostatních detekčních trubiček nebyly trubičky 

DT-008.1 označeny šipkou, které udávají směr vstupu vzduchu, pro experimenty byl 

zvolen vzdálenější otvor trubičky od indikační vrstvy. Po vsunutí detekční trubičky 

do obou pryžových hadiček napojených mezi testovací komoru a ruční nasávací 

zařízení byl kulový ventil otevřen. Po zprůchodnění trasy bylo možno začít 

s nasáváním kontaminovaného vzduchu do detekční trubičky pomocí ručního 
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nasávacího zařízení. Při experimentu bylo provedeno 5 a 10 zdvihů ručním 

nasávacím zařízením. 

13.4.4 Výsledky 

Na obrázku 11 lze pozorovat postupnou změnu zabarvení, která vznikala při 

zvyšování počtu zdvihů ručním nasávacím zařízením. Je patrné, že 

k postřehnutelnému zabarvení indikační vrstvy došlo při 5 zdvizích (cca 500 ml 

vzduchu, 5 µg zkušební látky), při 10 zdvizích bylo zabarvení již velmi zřetelné. 

Z toho lze vyvodit, že detekční trubička DT-008.1 umožňuje prokázat přítomnost 

2-butylaminoethanolu v ovzduší v koncentraci kolem 5 mg.m-3. 

 

Obrázek 11 Porovnání barevných změn při detekci 2-butylaminoethanthiolu (koncentrace 10 mg.m-3) po 10 (horní) a 5 

(dolní) zdvizích. 

13.4.5 Závěr 

Výsledky experimentu číslo 4 prokázaly, že detekční trubičku DT-008.1 pro 

detekci amoniaku lze v praxi použít i pro detekci malodorantů, které svou 

chemickou strukturou odpovídají zkušební látce 2-butylaminoethanthiolu. 
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13.5 Experiment číslo 5 s trubičkami na oxid siřičitý a sirné 

sloučeniny 

13.5.1 Cíl experimentu 

Prokázání možnosti detekce zkušební látky 2-butylaminoethanthiolu pomocí 

detekčních trubiček DT-005 pro detekci oxidu siřičitého a DT-005-X pro detekci 

sirných sloučenin. 

13.5.2 Chemikálie 

Při experimentu byl použit 2-butylaminoethanthiol (Sigma-Aldrich, ČR) a 

ethanol absolutní p.a. (Penta, ČR). 

13.5.3 Pracovní postup 

Byl připraven 10% roztok 2-butylaminoethanthiolu v ethanolu. Přesně 50 µl a 

500 µl (2 po sobě jdoucí testy) tohoto roztoku bylo dávkováno na hodinové sklíčko 

umístěné v testovací komoře. Testovací komora byla uzavřena a byl zapnut 

ventilátor pro zajištění rovnoměrného smíchání vzduchu se vzorkem. Detekce 

vzorku byla provedena po jeho úplném odpaření z hodinového sklíčka. 

Detekční trubičky DT-005 a DT-005-X (obrázek 12, 13) byly připraveny jejich 

otevřením (ulomením obou konců) pomocí otevírače trubiček a ampulek. Jeden 

konec detekční trubičky (ve směru proudění vzduchu vyznačeného šipkou) byl 

vsunut do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na kulovém 

ventilu, nacházejícím se ve spodní části komory. Druhý konec detekční trubičky byl 

vsunut taktéž do cca 4 cm dlouhé pryžové hadičky, která byla upevněna na ručním 

nasávacím zařízení. Po vsunutí detekční trubičky do obou pryžových hadiček 

napojených mezi testovací komoru a ruční nasávací zařízení byl kulový ventil 

otevřen. Po zprůchodnění trasy bylo možno začít s nasáváním kontaminovaného 

vzduchu do detekční trubičky pomocí ručního nasávacího zařízení. Při experimentu 
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bylo provedeno 5, 10 a 20 zdvihů ručním nasávacím zařízením. Byla pozorována 

změna zabarvení indikačních vrstev. U detekční trubičky DT-005-X byla navíc 

pomocí hrotu u otevírače ampulí rozdrcena skleněná ampulka a její obsah byl 

setřepán na indikační vrstvu.  

 

Obrázek 12 Detekční trubička DT-005 pro detekci oxidu siřičitého. 

 

Obrázek 13 Detekční trubička DT-005-X pro detekci sirných sloučenin. 
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13.5.4 Výsledky 

Při koncentraci zkušební látky 10 mg.m-3 neposkytoval na 2-butylaminoethanthiol 

barevnou odezvu ani jedna z testovaných detekčních trubiček. Vzhledem k tomu, že 

tato zkušební látka byla vyhodnocena sama o osobě jako potenciální malodorant 

vhodný pro praktické použití, byly obě detekční trubičky ještě testovány na 

koncentraci 100 mg.m-3. Obrázek 14 (detail exponované trubičky DT-005) a obrázek 

15 (obě exponované trubičky vedle sebe) ukazují, že při této koncentraci 

2-butylaminoethanthiolu byla odezva v obou případech pozitivní. Detekční 

trubičky poskytovaly už při 10 zdvizích (1000 ml vzduchu, 100 µg) výrazný indikační 

efekt: na indikační vrstvě DT-005 žluté zabarvení, na indikační vrstvě DT-005-X 

žluté a po rozdrcení ampulky výrazné oranžové zabarvení. 

13.5.5 Závěr 

Výsledky experimentu číslo 5 prokázaly, že detekční trubičku DT-005 pro detekci 

oxidu siřičitého a detekční trubičky DT-005-X pro detekci sirných látek lze v praxi 

použít i pro detekci 2-butylaminoethanthiolu, který se vyznačuje chemickou 

strukturou blízkou potenciálním malodorantům, a to minimálně od koncentrace 

100 mg.m-3.  
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Obrázek 14 Snímek detekční trubičky DT-005 exponované 2-butylaminoethanthiolem (koncentrace 100 mg.m-3, 

10 zdvihů) PT-005. 

 

Obrázek 15 Snímek detekční trubičky DT-005 (horní) a detekční trubičky DT-005-X, obě exponované 

2-butylaminoethanthiolem (koncentrace 100 mg.m-3, 10 zdvihů). 
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 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

V této kapitole budou zhodnoceny hypotézy, které byly stanoveny pro 

experimentální práci s detekčními trubičkami s cílem, zjistit jejich vhodnost, pro 

detekci vybraných látek se strukturou blízkou potenciálním malodorantům.  

H1: Detekční trubička na amoniak, založená na acidobazickém indikátoru by 

měla reagovat i na přítomnost těkavých aminů v ovzduší. 

HYPOTÉZA Č. 1 BYLA POTVRZENA 

Hypotéza č. 1 byla potvrzena na základě výsledu experimentu č. 1, 2 a 4. V těchto 

experimentech byla použita detekční trubička DT-008.1 pro detekci amoniaku, 

kterou byla zjišťována přítomnost N, N-dimethylethanolaminu, pyridinu a 

2-butylaminoethanthiolu v ovzduší. 

H2: Detekční trubička na dusíkový yperit HN, která využívá Dragendorffovo 

činidlo, by měla reagovat i na přítomnost těkavých aminů v ovzduší. 

HYPOTÉZA Č. 2 BYLA ZAMÍTNUTA 

Hypotéza č. 2 byla zamítnuta na základě výsledu experimentu č. 3. V tomto 

experimentu byla použita detekční trubička DT-16 pro detekci dusíkového yperitu 

HN, kterou nebyl zjištěn pyridin v ovzduší. 

H3: Detekční trubička na oxid siřičitý a sloučeniny síry, které využívají Ellmanovo 

činidlo, by měly reagovat i na přítomnost těkavých thiolů v ovzduší. 

HYPOTÉZA Č. 3 BYLA POTVRZENA 

Hypotéza č. 3 byla potvrzena na základě výsledu experimentu č. 5. V tomto 

experimentu byly použity detekční trubičky DT-005 pro detekci oxidu siřičitého a 
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DT-005-X pro detekci sirných sloučenin, kterými byla zjištěna přítomnost 

2-butylaminoethanthiolu v ovzduší. 
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 DISKUZE 

Malodoranty jsou zapáchající chemické látky, které se hojně vyskytují v přírodě, 

např. ve zvířecích obranných sekretech nebo při hnilobných procesech (např. jako 

mrtvolné jedy). Z uvedeného by mohl vzniknout dojem, že zapáchající látky nejsou 

toxické. Je ovšem nutné vzít v úvahu, že každá chemická látka je ve své podstatě 

toxická, záleží pouze na dávce. Proto bychom neměli brát malodoranty jen jako 

látky, které zapáchají, ale za určitých okolností mohou mít i negativní vliv na živý 

organismus. 

Využití malodoratů bylo zaznamenáno již ve středověku při obléhání pevností. 

Proti obráncům byly použity lidské nebo zvířecí exkrementy, mrtvá lidská těla nebo 

mrtvá zvířata. Použití těchto látek v boji bylo velice efektivní, navíc kromě zápachu 

použité prostředky vyvolávaly různé druhy nemocí, které měly za následek vysoký 

počet úmrtí. Vyjdeme-li z těchto poznatků, můžeme říci, že malodoranty byly 

použity jako chemická zbraň. Evropa se těmito historickými událostmi inspirovala 

a malodoranty se objevily i na bojištích 1. světové války. Při chemických útocích 

zápach malodorantů maskoval charakteristické zápachy letálních bojových 

chemických látek.  

Společnost viděla v těchto látkách určitý potenciál a začala se zabývat jejich 

výzkumem a vývojem. Bylo zjištěno, že malodoranty jsou většinou relativně 

jednoduché chemické sloučeniny, které lze snadno připravit v laboratoři nebo 

vyrobit v průmyslovém měřítku. Poznatek, že nevykazují příliš velkou toxicitu 

(ačkoli jsou známy i výjimky) vedla k tomu, že byly navrženy jako chemické 

prostředky k potlačování nepokojů a udržování vnitřního pořádku.  

Na základě dostupných informací lze souhlasit s názorem, že myšlenka využití 

malodorantů pro speciální bezpečnostní účely je zajímavá, avšak její uvedení do 

praxe může být problematické. Z tohoto důvodu je potřeba přistupovat k použití 
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malodorantů (jako prostředků k potlačování nepokojů) i z pohledu ustanovení 

Úmluvy o zákazu chemických zbraní. 

Můžeme říci, že Organizace pro zákaz chemických zbraní nastolila otázku, v níž 

by malodoranty neměly být omezeny Úmluvou o zákazu chemických zbraní, neboť 

nezávisí na jejich toxických vlastnostech. Protiotázkou bylo klasifikování 

malodorantů jako látek určených k potlačování nepokojů v důsledku jejich účinků, 

při nichž dochází k podráždění senzorů. Tyto otázky jsou zatím ve fázi řešení. 

Z vlastního pohledu můžeme zastávat názor, že začlenění malodorantů do Úmluvy 

o zákazu chemických zbraní by byl správný krok, neboť by tyto látky byly nějakým 

způsobem omezeny a také kontrolovány proti zneužití v případech vyskytujících se 

mimo oblast potlačování nepokojů a udržování vnitřního pořádku. 

Pokud vezmeme v úvahu vlastnosti malodorantů a ohlédneme se zpět do 

historie, tak můžeme předpokládat možné zneužití těchto látek ke kriminálním 

činům nebo terorismu. Obecně známou skutečností je, že teroristé používají 

převážně snadno dostupné látky. A malodoranty snadno dostupné jsou. Lze je 

získat z přírodních zdrojů nebo synteticky vyrobit, navíc manipulace s nimi je 

relativně jednoduchá a bezpečná.  

Jedním z možných (předpokládaných) scénářů je útok teroristické skupiny na 

vybraný cíl s použitím smrtící chemické látky, jejíž charakteristický zápach je 

maskován příměsí malodorantů. Další možností je použití malodorantů samostatně, 

bez přítomnosti smrtících druhů látek. Vypuštění blíže nespecifikované zapáchající 

látky na dav lidí, který se bude nacházet například v nějakém uzavřeném prostoru, 

bude mít za následek vyvolání strachu a paniky. V důsledku panické reakce může 

dojít ke vzájemnému ušlapání a zranění velikého počtu lidí. Tímto promyšleným 

útokem mohou teroristé realizovat své cíle i bez použití střelné nebo jiné zbraně, 

které standardně používají. Nelze opomenout ani to, že některé látky ze skupiny 
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malodorantů jsou při vysokých koncentracích značně toxické. Tento jejich toxický 

účinek mohou teroristé využít a zvýšit tak účinek svého útoku. 

Hrozba možného použití malodorantů ke kriminálním činům nebo terorismu 

klade požadavky i na odpovídající ochranu obyvatelstva. Tím, že malodoranty 

působí ve formě plynů, par a aerosolů, je nutné zajistit jejich detekci v ovzduší 

pomocí různých prostředků chemického průzkumu a kontroly. Lze využít 

jednoduché prostředky detekce, jako jsou detekční papírky, pásky, trubičky, ale také 

automatické a poloautomatické přístroje, polní přenosné chemické laboratoře a 

laboratorní soupravy. V diplomové práci byla hlavní pozornost věnovaná 

detekčním trubičkám.  

V současné době existuje nepřeberné množství různých typů detekčních trubiček. 

Například český výrobce Oritest nabízí detekční trubičky ke zjišťování bojových 

chemických látek, a to prakticky všech skupin (nervově paralytické, zpuchýřující, 

dusivé, všeobecně jedovaté, dráždivé a psychoaktivní). Nabízí také detekční 

trubičky určené pro detekci průmyslových toxických látek, jako jsou fosgen, 

kyanovodík, chlorkyan, chlór, oxidy dusíku, oxid siřičitý, sulfan, sirouhlík, amoniak, 

chlorovodík, formaldehyd a oxid uhelnatý. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena k ověření, zda vybrané druhy 

detekčních trubiček umožňují zjišťování přítomnosti malodorantů v ovzduší. 

V experimentu byly použity zkušební látky, které se vyznačují chemickou 

strukturou odpovídající (podobnou) potenciálním malodorantům. K experimentům 

byly zvoleny detekční trubičky, u nichž se na základě reakčního mechanismu 

předpokládalo, že budou mít pozitivní odezvu i na vybrané malodoranty.  

Mezi malodoranty se převážně vyskytují thioly a aminy, proto byly jako zkušební 

látky vybrány N, N-dimethylethanolamin, pyridin a 2-butylaminoethanthiol, které 

mají také relativně odporný zápach. Pro detekci těchto látek byly zvoleny detekční 
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trubičky na amoniak, dusíkový yperit HN, oxid siřičitý a kombinovaná detekční 

trubička na sirné sloučeniny (oxid siřičitý, sulfan, sirouhlík). 

V praktické části diplomové práce bylo provedeno pět experimentů. Celkem u tří 

experimentů (1, 2 a 4) byla použita detekční trubička na amoniak DT-008.1 (založená 

na acidobazickém indikátoru), kterou byla ověřena možnost detekce 

N, N-dimethylethanolaminu, pyridinu a 2-butylaminoethanthiolu. Výsledky těchto 

experimentů prokázaly, že tato detekční trubička je vhodná ke zjišťování poměrně 

velkého spektra malodorantů v ovzduší, v koncentraci od 10 mg.m-3. U experimentu 

číslo 3 byla použita detekční trubička na dusíkatý yperit DT-16 (Dragendorffovo 

činidlo), kterou byla ověřena možnost zjišťování pyridinu. Výsledky experimentu 

tuto možnost neprokázaly. U experimentů číslo 5 byly použity dvě detekční 

trubičky. Jednalo se o detekční trubičku DT-005 na oxid siřičitý a detekční trubičku 

DT-005-X na sirné sloučeniny, obě využívají analytickou reakci s Ellmanovým 

činidlem. Oběma detekčními trubičkami byla zjištěna přítomnost 

2butylaminoethanthiolu v ovzduší v koncentraci od 100 mg.m-3.  

Na základě experimentálně získaných poznatků lze říci, že testované detekční 

trubičky na amoniak, oxid siřičitý a sirné sloučeniny mohou sloužit jako prostředek 

ochrany obyvatelstva proti účinkům malodorantů. Důvodem, proč byly vybrány 

detekční trubičky, namísto sofistikovanějších prostředků chemického průzkumu, je 

skutečnost, že detekční trubičky jsou jednoduché na obsluhu, levné a snadno 

dostupné pro složky integrovaného záchranného systému i pro širokou veřejnost. 

Jejich další výhodou je, že jsou víceúčelové, což znamená, že kromě malodorantů 

umožňují zjišťovat i běžné průmyslové chemické látky, které ohrožují životy a 

zdraví obyvatelstva. 

Lze namítat, že malodoranty se vyznačují tak intenzivním zápachem, že je není 

potřeba detekovat speciálními technickými prostředky, že k tomu postačí čich. Ve 

skutečnosti však lidské smysly, včetně čichu, nejsou stoprocentně spolehlivé, tím 
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spíše, kdy se bude jednat o malodoranty použité k zamaskování zápachu jiné 

„letální“ látky. Dalším argumentem, proč je nezbytné použít detekční prostředky, 

například detekční trubičky, je skutečnost, že citlivost člověka k zápachu je 

individuální. Je rovněž prokázáno, že některé malodoranty nemusí být ve vysokých 

koncentracích cítit. Nelze opomenout i toxicitu, kterou se některé druhy 

malodorantů vyznačují.  

Využití detekčních trubiček a jiných technických prostředků chemického 

průzkumu a kontroly může být aktuální i při vyšetřování trestné činnosti nebo 

teroristických útoků. Pokud se při vyšetřování zjistí, že byly použity chemické látky, 

včetně malodorantů, usnadní to provádění dalších opatření směřujících k dopadení 

a potrestání pachatelů. 

Detekční trubičky, detektory a analytické soupravy však nejsou jediným 

prostředkem, který lze použít pro ochranu obyvatelstva. V současné době Hasičský 

záchranný sbor České republiky disponuje různorodými ochrannými prostředky, 

které jsou k dispozici pro dětskou populaci a mezi které patří dětské ochranné vaky, 

kazajky a ochranné masky. Pro dospělou část populace disponuje Hasičský 

záchranný sbor České republiky určitou zásobou ochranných masek a ochranných 

oděvů. Předpokládáme, že všechny druhy ochranných prostředků, zavedených pro 

civilní obyvatelstvo, poskytují spolehlivou ochranu i proti malodorantům, které se 

mohou vyskytovat v ovzduší.   
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 ZÁVĚR 

Diplomová práce s názvem Malodoranty jako potenciální složky neletálních 

chemických zbraní se zabývala problematikou, která zatím v podmínkách ochrany 

obyvatelstva nebyla řešena, případně byla řešena jen okrajově. 

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na základní rozdělení bojových 

chemických látek z vojensko-toxikologického hlediska. Byly popsány rozdíly mezi 

neletálními a letálními chemickými látkami. Zmíněny byly známé malodoranty, 

jejich chemická struktura a možnosti výroby. Byla stručně popsána historie 

vojenského použití malodoranty a byl diskutován jejich současný význam jako 

neletálních chemických zbraní a prostředků k potlačování nepokojů. Byla popsána 

možnost ochrany obyvatelstva proti účinkům malodorantů, zejména pak aktuální 

prostředky individuální ochrany a prostředky chemického průzkumu a chemické 

kontroly, s důrazem na detekční trubičky. Pozornost byla věnovaná i Úmluvě o 

zákazu chemických zbraní a ustanovení, které se vztahují k problematice použití 

látek k potlačování nepokojů a zneschopňujících chemických látek. Ukazuje se, že 

v této oblasti dosud přetrvává mnoho nejasností. 

Cílem praktické části bylo ověření, zda průmyslově vyráběné detekční trubičky 

společnosti Oritest, které jsou využívané i jednotlivými složkami činnými v ochraně 

obyvatelstva, umožňují detekci malodorantů. Bylo realizováno pět experimentů 

s následujícími výsledky. 

Při experimentu č. 1 byla zjišťována zkušební látka N, N-dimethylethanolamin o 

koncentraci 10 mg.m-3 pomocí detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku.  

Výsledek byl pozitivní. 

Při experimentu č. 2 byla zjišťována zkušební látka pyridin o koncentraci 

10 mg.m-3 pomocí detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku. Výsledek byl 

pozitivní. 
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Při experimentu č. 3 byla zjišťována zkušební látka pyridin o koncentraci 

10 mg.m-3 pomocí detekční trubičky DT-16 pro detekci dusíkového yperitu HN. 

Výsledek byl negativní. 

Při experimentu č. 4 byla zjišťována zkušební látka 2-butylaminoethanthiol o 

koncentraci 10 mg.m-3 pomocí detekční trubičky DT-008.1 pro detekci amoniaku. 

Výsledek byl pozitivní. 

Při experimentu č. 5 byla zjišťována zkušební látka 2-butylaminoethanthiol o 

koncentraci 10 mg.m-3 a 100 mg.m-3 pomocí detekční trubičky DT-005 pro detekci 

oxidu siřičitého a detekční trubičky DT-005-X pro detekci sirných látek. V případě 

koncentrace 10 mg.m-3 byl výsledek negativní, v případě 10x vyšší koncentrace byl 

výsledek pozitivní. 

Jedním z nejdůležitějších výstupů diplomové práce je prokázání, že vybrané typy 

malodorantů (zkušebních látek s podobnými chemickými a senzorickými 

vlastnostmi), lze v praxi detekovat i s použitím komerčně dostupných detekčních 

trubiček. Tyto detekční trubičky mohou být přínosem, i pro zajištění ochrany 

obyvatelstva, proti účinkům malodorantů v případě jejich teroristického nebo jiného 

použití. 
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