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• Jednotka vysoké připravenosti (součást NATO Response 
Forces – NRF), vytvořená na mnohonárodním principu, 
multifunkční, schopná nasazení jako celek, ale i jako 
specifické úkolové uskupení vytvořené pro řešení 
konkrétního úkolu. 

• Prapor musí být schopen nasazení v podmínkách operací 
NATO a pro jejich podporu. 

• Má specializované schopnosti v oblasti OPZHN, zejména 
včasné vyhodnocení CBRN hrozeb a poskytnutí informační 
podpory velitelům a štábům jednotek NATO  v celém 
spektru vojenských operací NATO.

Definice Mnohonárodního praporu 
radiační, chemické a biologické 

ochrany NATO
(ATP-3.8.1 Vol 2 Specialist NBC Defence Capabilities)



Hlavní úkoly v oblasti OPZHN
(ATP-3.8.1 Vol 2 Specialist NBC Defence Capabilities)

• Průzkum zaměřený na zjištění přítomnosti CBRN 
substancí.

• Detekce, identifikace a monitoring CBRN 
substancí.

• Dekontaminace  s cílem minimalizovat zamoření 
CBRN substancemi.

• Vyhodnocování situace a informační podpora 
velení.

• Identifikace CBRN substancí na úrovni 
„provisional“ a „confirmed“ (AEP-10 SIBCA Handbook).



Příklad nasazení:
Žádost řecké vlády k organizaci NATO o pomoc při zajištění 

bezpečnosti 28. letních olympijských her a následně 
paralympiády v roce 2004 v Aténách pro případ velkého 
incidentu s použitím CBRN agens.

• Bylo rozhodnuto o nasazení specifické vojenské jednotky 
NATO – úkolového uskupení radiační, chemické a 
biologické ochrany na bázi mnohonárodního praporu.

• Hlavním cílem - demonstrovat podporu boje proti 
terorismu prostřednictvím konkrétní akce na základě 
žádosti členského státu NATO.

• Podpora řešení krizových stavů v oblasti CBRN
(CR průzkum & odběr vzorků & identifikace)

• Podpora případného odstraňování následků použití CBRN 
agens (Dekontaminace)



• Kontaminace chemickými prostředky.
• Ionizující záření („špinavá bomba“).
• Zneužití biologických prostředků.
• Výše uvedené hrozby v kombinaci s 

improvizovaným výbušným systémem.
• CBRN incident s více než 500 zasaženými.

Potenciální hrozby



Složení praporu – národní příspěvky

Belgium 65

Czech Republic 312

Finland 28

France 85

Hungary 2

Poland 17

Total 509



Počty vozidel na cvičení

speciální ostatní

Czech Republic 39 108

Finland 1 9

Belgium 4 24

France 8 22

Poland 3 2

Sub Total  55 165

Total 220



Struktura Mnohonárodního praporu 
radiační, chemické a biologické ochrany

Štáb praporu



Rota bojového zabezpečení



Rota chemického a radiačního průzkumu
- Vozidla Land Rover 130 rch nebo OT BRDM 2rch
- chemický průzkum je schopen pokrýt plochu o rozloze až 60 km²
- radiační průzkum je schopen pokrýt plochu 500 km²
- průzkum komunikací lze provádět až do rychlosti 60 km/h

BRDM 2rchLand Rover 130 rch



Rota dekontaminace

– dekontaminace osob:     120/h (20 ležících)
– dekontaminace vozidel: 100/h – linkovým způsobem



Zdravotnické zabezpečení

• Urgentní péče – zdravotnická jednotka (CZ)
- lékař + SZP
- 2x Ambulance Land Rover 130
- pojízdná převazovna POP



RDS-120Multiwarn II

Drager 
CMS

Personál: celkem 4 osoby
Technika: 2x Land Rover

Vybavení: 
- detekční technika
- ochranné oděvy
- soupravy pro odběr a 
transport vzorků

Český tým pro odběr vzorků (SICRA)



Souprava pro transport vzorků STV-99Souprava pro odběr vzorků STV-99

Český tým pro odběr vzorků (SICRA)



Belgický tým pro odběr vzorků  (SIBCRA)
Personál: celkem 7 osob
Technika: 2x Unimog

Vybavení: 
- detekční technika
- ochranné oděvy
- souprava pro odběr vzorků



HAPSITE GC-MS INSPECTOR 
1000 γ

Spectrometer

DRÄGER Multi IMS

Belgický tým pro odběr vzorků  (SIBCRA)
- detekční technika



Belgický tým pro odběr vzorků  (SIBCRA)
- souprava pro odběr vzorků



Belgický EOD tým

XRay evaluation



Belgický dekontaminační tým



Finský tým pro odběr vzorků (SIBCRA)



- 2x automobil Tatra 815 – boční kont. nakladač
- chemický a radiologický kontejner
- 2x Land Rover 130 s el. generátorem

Česká mobilní chemická a 
radiologická laboratoř AL/2



Česká mobilní chemická laboratoř
- 3 části:

přípravná analytická technologická



přípravná technologická

analytická

Česká mobilní radiologická laboratoř
- 3 části:



Mobilní polní mikrobiologická laboratoř

Příspěvek Ústředního 
vojenského zdravotního 
ústavu do rotací sil NRF

Požadované schopnosti: rychlá identifikace nebezpečných biologických 
agens v polních podmínkách v prostoru vojenských operací NATO.  Dále je 
požadován „reach-back“ systém národních laboratoří schopných provádět 
forensní identifikaci nebezpečných biologických agens.



- určena k identifikaci biologických agens v podmínkách BSL-3
- přepravitelná v 5 standartních kontejnerech ISO 1C 
- rozvinutelná na ploše 40x8 m
- max. počet vzorků – 30 / den
- v souladu s aliančním standardem 4632 Deployable NBC 
Analytical Laboratory

Mobilní polní mikrobiologická laboratoř



Mobilní polní mikrobiologická laboratoř

• Personál laboratoře – 12 osob (5xVŠ, 7xSŠ)
• Identifikace biologických agens v polních 

podmínkách metodami:
Ømolekulární biologie (real-time PCR)
Ø kultivace a biochemické identifikace 
ØELISA, nepřímá a přímá imunofluorescence 
Ømikroskopická identifikace 

Příprava a uskladnění vzorků pro transport 
do národních stacionárních laboratořích  









Mobilní polní mikrobiologická laboratoř



Jednotka biologické detekce

Hlavní úkoly
- detekce biologických aerosolů 
- odběr vzorků vzduchu a jejich transport do laboratoře
- rychlá orientační identifikace
- biologický monitoring 

Jednotka sestává ze dvou týmů biodetekce po čtyřech 
osobách

Technika týmu: - vozidlo BIOSCAM s přívěsem

- Land Rover 110

- systém EBAWS (Enhanced Biological            

Aerosol  Warning System)



Vozidlo BIOSCAM
• Vozidlo je určeno pro průzkum, detekci a orientační identifikaci 

podezřelých biologických aerosolů v polních podmínkách

• Modulární konfigurace

• Vozidlo je dále vybaveno kompletním zařízením pro dekontaminaci 
posádky, materiálu a vzorků



Enhanced Biological Aerosol Warning System 
(EBAWS)

Lockheed Martin



• Vlastnosti systému:
• Systém je určen k ochraně prostorů rozmístění vojsk před 

ohrožením biologickými aerosoly a k biologické ochraně
objektů zvláštního významu

• Rozmístěné senzory systému jsou dálkově monitorovány a 
řízeny ze základny systému, která poskytuje operátorovi 
okamžitou výstrahu v případě výskytu oblaku bioaerosolu ve 
sledovaném prostoru 

• Princip detekce biologických aerosolů:
• Senzory počítají vzdušné částice, jejichž rozměr odpovídá 

nejběžnějším bioaerosolům (1 – 10 µm)
• Navíc jsou senzory vybaveny zařízením na principu měření 

fluorescence: Ultra Violet Light Induced Fluorescence (UV-LIF) 
• Senzory dále monitorují meteorologické podmínky v prostoru 

rozmístění (teplota a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru)
• Senzory v případě alarmu nebo na povel operátora odebírají 

vzorky vzduchu prosávacím zařízením 

Enhanced Biological Aerosol Warning 
System (EBAWS)



Enhanced Biological Aerosol Warning 
System (EBAWS)



Finská mobilní CBRN laboratoř



Finská mobilní CBRN laboratoř



Polská mobilní biologická laboratoř



Polská mobilní biologická laboratoř
Personál: celkem 9 osob, včetně odběrového týmu

Technika: - vlastní laboratoř – 1 vozidlo s přívěsem

- odběrový tým – 1 vozidlo s přívěsem

- logistická podpora – 2 vozidla

Pohotovost k přijetí vzorků: - za 4 hodiny od 
rozmístění

Možnosti analýzy vzorků: - 4 vzorky = cca 10 hodin



Polská mobilní biologická laboratoř



Izolační box BSL-3 Light cycler R.A.P.I.D.

Klasická kultivace
SMART tests

Polská mobilní biologická laboratoř



MIDLAND

EASTLAND

WESTLAND

DOWNLAND

COBLAND

Scénář cvičení „Peaceful Dragon 2011“ –
operace NATO



1. Vysychání půdy vede k 
humanitární krizi

2. Pirátství v Bílém moři

3. Územní spory o Kalanii mezi 
Westlandem a Midlandem

4. Územní spory o Smaragdové 
ostrovy mezi Eastlandem a 
Midlandem (ropná pole)

5. Útoky na civilní obyvatelstvo

6. Útoky na humanitární 
základny OSN

Eskalace krize v oblasti
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VVP chemického vojska Tisá 



Nová politika NATO v oblasti OPZHN

• změny bezpečnostního prostředí, kterým již
neodpovídají současné schopnosti armád 
NATO. 

• Posun od hrozby masoveho použití ZHN 
ozbrojenými silami definovaného protivníka 
k hrozbě teroristického zneužití
nedefinovatelnými silami v mnohem menším 
rozsahu vyvolává potřebu jiných řešení, 
vybavení a struktur.



Incidenty

• Na místní policii přišlo anonymní udání, že v 
opuštěném  objektu v lese (Velvěty) byl zpozorován 
pohyb neznámých osob, hluk motorů apod. Vyslaná 
policejní hlídka v okolí objektu našla roztržený plast. 
pytel s laboratorním vybavením (filtry, krabice se 
symbolem biohazardu...),  v bezprostřední blízkosti 
objektu byl nalezen muž v bezvědomí. Hlídka zajistila 
urgentní přepravu a hospitalizaci  muže a z  výše 
uvedených  důvodů hlídka do objektu nevstupovala . 
Na základě nedostatku vlastních CBRN kapacit byl 
vznesen požadavek místních orgánů na koaliční síly 
na provedení průzkumu objektu a vyhodnocení . 



Incidenty



Incidenty



• V posledních týdnech na Teplicku hlásí místní 
veterinární služba zvýšený uhyn domácích zvířat 
(potraty), doposud nejasné etiologie. Místní   Public 
Health Authority současně upozornila na 2 případy 
klinicky diagnostikované kožní formy antraxu u 
obyvatel obce Přestanov, kteří byli před měsícem 
hospitalizováni a léčeni v místní nemocnici. V 
katastru obce Přestanov bylo nalezeno uhynulé 
prase domácí, které pravděpodobně pochází z 
některého místního domácího chovu. 

• S ohledem na dříve uvedené informace a vzhledem k 
nedostatku vlastních laboratorních kapacit místní 
Public Health Authority požádala koaliční síly o 
průzkum situace a odběr vzorků a vyhodnocení . 

Incidenty



Belgický tým pro odběr vzorků  (SIBCRA)



• V "utečeneckém" táboře zaznamenán hromadný 
výskyt průjmových onemocnění neznámého původu 
- odběry stolice a výtěry z rekta provedl lékař 
místního zdravotnického zařízení, nejbližší laboratoř 
aktuálně mimo provoz z důvodu požáru - místní 
autority požádaly  o vyšetření vzorků

• V průběhu plnění odborného úkolu zjistili příslušníci 
čety dekontaminace nezvykle velké množství 
uhynulé drobné zvěře v okolí DM (Děčín). V TF obdrží 
úkol od HQ CBRN Bn odebrat za nasazení SIBCRA 
týmu uhynulé zvíře pro rozbor. 

Incidenty



Závěr



Děkuji za pozornost

major MVDr. Radoslav Krupka            
Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha 

krupka.r@seznam.cz


