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VANEK, T.; Zajišťování prostředků individuální ochrany soukromými osobami. VŠB – TU 

Ostrava, 2013. 

 

Klíčová slova: ochranná maska, prostředky individuální ochrany, ochranný oděv, 

individuální ochrana obyvatelstva, ochrana obyvatelstva 

 

Bakalářská práce se zabývá rozborem současného stavu na trhu prostředků individuální 

ochrany. Na základě zkušeností z prodeje ochranných pomůcek, rozhovorů se zákazníky a 

prodejních dat jsou zpracována jednotlivá témata této problematiky. Jedná se zejména o 

motivaci k nákupu různých typů prostředků, ale také návrhy řešení. Zohledněna je aktuální 

dostupnost i ekonomická stránka řešení. Speciální pozornost je věnována dostupnosti 

informací pro širokou veřejnost. 

 

Annotation 

 

VANEK, T.; Providing Individual Protection Equipment by Private Persons. Bakalářská 

práce, VŠB – Technical University of Ostrava, 2013. 

 

Keywords: protective mask, personal protection, protective clothing, individual civil 

protection, civil protection 

 

This thesis analysis the current state of the market means of individual protection. Based on 

experience from sales of protective equipment, interviews with customers and sales data are 

processed by individual topics of this issue. In particular, the motivation to purchase different 

types of resources, but also suggestions. I is based on the current availability and economics 

solutions. Special attention is paid to the availability of information to the general public. 
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si zvolil zejména proto, ţe pracuji ve společnosti zabývající 

se prodejem ochranných pomůcek. Dodáváme produkty nejen do průmyslových provozů, ale 

také soukromým osobám poptávajícím prostředky individuální ochrany. Často řeším 

poptávky zákazníků vybavit se vhodnými prostředky individuální ochrany. Snaţím se je 

informovat a vidím tedy i praktickou stránku těchto řešení. 

V úvodní části bakalářské práce uvádím související legislativní předpisy a dokumenty, ale 

také popis historických událostí, podnětů a myšlenek, které ovlivňují toto téma. Dále se věnuji 

výběru a doporučení konkrétních produktů, zejména s ohledem na jejich aktuální dostupnost 

na našem trhu. V následující části uvádím informace o prodejích jednotlivých druhů 

ochranných pomůcek a návrh vybavení pro různé skupiny obyvatelstva. V závěru poukazuji 

na problémy této tematiky, zejména co se týká formy a dostupnosti informací pro širokou 

veřejnost. Snaţím se na základě sesbíraných údajů přemýšlet o současném stavu a 

budoucnosti vybavení obyvatelstva prostředky individuální ochrany, oddělit extrémní názory 

od reality a navrhovat konstruktivní řešení. 

Problematika mě osobně velmi zajímá, a proto se věnuji situacím, kdy se tyto produkty 

prodávají za účelem individuální ochrany. Jsme jedna z mála organizací, která se zabývá 

výhradně prodejem speciálních ochranných prostředků, jako jsou masky, filtry či chemické 

obleky, koncovým zákazníkům. Zaznamenané údaje při našich prodejích mohou být, dle 

mého názoru, neobvyklou a zajímavou sondou, při které získáváme pohled na tuto 

problematiku z druhé strany, tedy od zákazníka. 

Během zpracování této práce jsem měl moţnost se odborněji zabývat související 

problematikou nejen z pohledu obchodního, ale především si rozšířit znalosti historie a 

technických podrobností. Také legislativní předpisy, které jsem v souvislosti se zhotovením 

práce prostudoval, mi budou uţitečné při další práci. 

Hlavním cílem této práce je vyhodnotit zájem jednotlivců o nákup prostředků individuální 

ochrany z vlastních finančních prostředků. Dalším cílem je návrh prostředků pro jednotlivé 

skupiny obyvatelstva se zohledněním jejich dostupnosti a posouzení přístupu k informacím o 

této problematice z různých zdrojů. 
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2. Rešerše  

Smetana, M., Kovařík, J.: Základy civilní ochrany, SPBI, Ostrava, 2006, ISBN: 80-86634-85-

X. [9]  

Autoři v knize popisují základní principy civilní ochrany obyvatelstva. Podrobně se 

pojednává o jednotlivých druzích mimořádných událostí, jejich řešení i likvidaci následků. 

Zvláštní pozornost je věnována také legislativě a organizačním předpisům. Kniha se dále 

věnuje také technickým prostředkům souvisejícím s ochranou obyvatelstva.  

 

Kratochvílová, Danuše. Ochrana obyvatelstva, SPBI, Ostrava, 2006, ISBN: 80-86634-70-1. 

[8] 

Kniha definuje pojmy související s ochranou a pojednává o opatření ochrany obyvatelstva při 

mimořádných událostech a krizových situací. Věnuje se odpovědnosti jednotlivých sloţek 

IZS, orgánů státní správy a samosprávy, právnických i fyzických osob za provedení 

jednotlivých opatření k ochraně obyvatelstva.  

 

Šilhánek, B.; Dvořák, J.: Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách. MV – 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2003. ISBN: 80-86640-12-4. 

[1] 

V knize je podrobně zpracovaná historie ochrany obyvatelstva na našem území. Kniha je 

chronologicky členěna do částí dle historických období a v kaţdém popisuje technická, 

organizační i legislativní opatření. Poskytuje velmi zajímavý přehled vývoje problematiky 

v posledních desetiletích.  

 

Drašar, P.: Survival. SPBI Spektrum. Ostrava 1997. ISBN: 80-902001-8-0. [14] 

Autor se věnuje popisu chování člověka v krizi. Popisuje psychologické a teoretické aspekty 

situace, kdy jde o přeţití. Zabývá se hledáním problémů a zobrazením moţných řešení a 

východisek. 
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3. Legislativní předpisy o dané problematice 

Tato práce se zabývá zejména ochrannými prostředky pořizovaných ze soukromých 

zdrojů. Základ této problematiky je pevně navázán na současné legislativní předpisy, normy a 

veřejně dostupné dokumenty. Některé důleţité pojmy jsou v zákonech přesně definovány a je 

nezbytné pouţívat jejich výklad přesně dle těchto norem. V této kapitole popisuji hlavní 

důleţité legislativní normy, na které se pak v práci dále odkazuji. V současné legislativě je 

problematika zpracovaná, někdy však můţe být pro základní pochopení koncovým uţivatelem 

sloţitá a nepřehledná. Zlepšit dostupnost informací a jejich přehlednost pro orientaci při 

vlastním nákupu je jedním z cílů této práce. 

 

3.1.  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“) a o změně 

některých zákonů je základním právním dokumentem pro oblast ochrany obyvatelstva a IZS. 

V zákoně jsou stanovené sloţky IZS, oblasti jejich působnosti, provázanost na pravomoc 

orgánů samosprávních celků a státních orgánů, ale i fyzických a právnických osob při 

záchranných a likvidačních pracích. V tomto zákoně jsou vymezeny pojmy důleţité pro tyto 

činnosti. Zabývá se problematikou při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů, tedy při stavu nebezpečí, nouzovém stavu, stavu ohroţení státu a válečném 

stavu. Všechny tyto činnosti probíhají dle předem zpracovaných havarijních a krizových 

plánů. [2] 

Zákon o IZS definuje pro nás velmi důleţité pojmy a vysvětluje, co se pro tento účel 

následujícími pojmy rozumí.  

 Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí rozumíme, dle tohoto zákona, škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, ale také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo 

ţivotní prostředí, a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [2] 

 Ochrana obyvatelstva 

Ochranou obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, 

zdraví a majetku. [2] 
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 Zařízení civilní ochrany 

Zařízením civilní ochrany bez právní subjektivity se rozumí součásti právnické osoby nebo 

obce určené k ochraně obyvatelstva. Jsou tvořené zaměstnanci nebo jinými osobami na 

základě dohody a věcnými prostředky. [2] 

 

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

Tato vyhláška je podzákonnou normou, která podrobně rozpracovává jednotlivé úkoly 

ochrany obyvatelstva. Z pohledu našeho tématu je velmi důleţitá, protoţe v ní jsou uvedeny 

pojmy, postupy a organizační opatření úzce související s individuální ochranou jednotlivce. 

Úvahy a opatření dále v této práci přímo navazují na tento dokument. Jednou z pro 

nás nejpodstatnějších částí je § 17, v kterém je detailně rozepsán rozsah kolektivní a 

individuální ochrany obyvatelstva. [3] 

 K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při 

mimořádných událostech se vyuţívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí 

a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z 

dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální 

ochrany. [3] 

K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich mnoţství a 

struktura podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované 

kapacity školských zařízení a lůţkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných 

zařízení se zálohou 10 %. [3] 

 

3.3. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

(schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008) 

Jedná se o jeden z nejaktuálnějších dokumentů zabývající se ochranou obyvatelstva, jejím 

současným stavem a výhledem do budoucnosti. Přímo navazuje na Koncepci od roku 2006 do 

roku 2015. Vyhodnocení původní koncepce ukázalo její nedostatky a dalo vzniknout koncepci 

nové.  

Velkým přínosem této koncepce je rozdělení úkolů jednotlivým zainteresovaným 

resortům a přiřazení konkrétních časových horizontů pro splnění těchto úkolů. Některé v práci 

vyuţívané pojmy jsou v této koncepci lépe a přesněji definované neţ přímo v legislativních 
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dokumentech a umoţňují nám proto lépe pracovat s danou problematikou. Vybírám několik 

míst, která jsou pro obsah této práce, tedy pro individuální ochranu, velmi důleţitá. Je zde 

zmíněna ona nezbytnost soukromého zapojení občanů, včasného předání informací v 

dostatečném rozsahu a  moţnosti ponechat rozhodnutí týkající se ochrany jednotlivců na nich 

samotných. [4] 

„Veřejná správa i podniková sféra musí motivovat a získat občany k aktivní účasti na 

zajišťování vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých. To 

vše znamená řešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva pro ochranu, obranu a zvládání 

krizových situací, koordinaci přípravy obyvatelstva, a to jak dospělých, tak i dětí a mládeže, 

která by zahrnovala přípravu na možné situace (mimořádné události, vnitřní bezpečnost, 

obrana státu, zdravotnická připravenost v širším slova smyslu než jen zranění, ale např. i 

chování při epidemiích, narušení objektů kritické infrastruktury apod.).“ [4] 

Z dané koncepce je pro zpracování této práce nejdůleţitější část zabývající se 

doporučením pouţívat improvizované prostředky osobní ochrany: 

„K ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla před radioaktivní kontaminací a účinky 

nebezpečných chemických látek je občanům doporučováno používat prostředky 

improvizované ochrany.“ [4] 

  



6 

 

4. Základy individuální ochrany 

Individuální ochrana a její prostředky provázejí lidstvo od dávnověku. V dávné minulosti 

vycházela potřeba se chránit z přirozených podnětů. Dnes, vlivem vývoje lidské společnosti, 

se k běţným potřebám přidala celá řada dalších vlivů. Do výběru a pouţívání ochranných 

prostředků zasahují mnohé další specializované obory. Nelze tedy problematiku správně 

posoudit bez znalosti mnohých věd technických, jako například chemie, ale i ryze 

společenských věd, jako je psychologie a sociologie. [8] 

Zákazníci, se kterými se v našem obchodě setkáváme, jsou pochopitelně ovlivněni 

historickým vývojem a událostmi. Ještě podstatnější vliv mají však ryze psychologické 

aspekty, ve kterých v současné době pochopitelně hrají velkou roli média. 

 

4.1.  Základní historické potřeby 

Základním principem přírody, a tedy světa, ve kterém ţijeme, je boj o přeţití a zachování 

existence druhu. Kaţdý ţivočich má základní instinkt nutící ho se vyvarovat zranění, nemoci 

či přímo úmrtí. Člověk není v tomto směru výjimkou. Stejně jako ostatní ţiví tvorové se snaţí 

chránit proti různým nepříznivým vlivům. Oproti ostatním druhům došlo ve vývoji lidí 

k unikátní moţnosti chránit se nikoliv pouze úkrytem, únikem, maskováním či bojem, ale i 

výrobou a pouţíváním stále účinnějších ochranných prostředků. 

 

 

Obrázek 1: Historický ochranný oděv „zdroj: archiv autora” 
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Historickou nutností byla ochrana proti povětrnostním vlivům, nebezpečné zvěři a 

nemocem. Uţ první pravěcí lidé se chránili hledáním a obýváním vhodných úkrytů. První 

jednoduché oblečení zajišťovalo ochranu proti mrazu či vysokým teplotám, ale samozřejmě i 

mechanickou ochranu pro pohyb v přírodě nebo při lovu či boji. Jsou známé masti vyráběné 

z rostlin, nerostů i zvířat s různými ochrannými vlastnostmi, jak proti povětrnostním vlivům, 

tak i proti parazitům a onemocněním. Lidé pohybující se v extrémním prostředí pouště 

pouţívali improvizované roušky proti písku a oblečení proti spalujícímu slunci. Lidé 

z prostředí s extrémními mrazy měli speciální oblečení a obuv kompenzující nedostatky 

výhřevnosti lidského těla.  

 

4.2. Vliv zkušeností a nových podnětů 

V pozdější době boje a války vyvolaly nutnost výroby a následného pouţívání ochranných 

pomůcek do boje a umoţňující účinnou ochranu jak v obraně, tak i v útoku. Dále přišly na 

řadu první primitivní štíty, přilbice, rukavice a další ochranné prvky poskytující výhodu větší 

odolnosti jinak zranitelného lidského těla. 

Naší nejnovější potřebou je ochrana při pracovní činnosti, ochrana pro případ 

průmyslových havárií, různých epidemií a úplně nejnověji teroristickým útokům. 

Technologie, které provází náš ţivot, mají stále komplikovanější a nebezpečnější výrobní 

procesy. Vlastní výroba, ale i související výzkum a získávání potřebných surovin a energií nás 

přivádí stále častěji do kontaktu s těmi nejnebezpečnějšími látkami. 

 

 

Obrázek 2: Moderní pracovní ochranný oblek [19] 
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Ochrana lidského zdraví při práci se dostává stále více do popředí zájmu jak organizací a 

zaměstnavatelů, tak jejich zaměstnanců či jednotlivých pracovníků. Od primitivní ochrany 

proti ţáru při výrobě a zpracování prvních kovů jsme se dostali v ochraně proti chemickým 

látkám a radiaci aţ tak daleko, ţe jsme schopni ochránit i člověka pracujícího ve velkých 

mořských hloubkách nebo v kosmickém prostředí oběţné dráhy mimo ochranu domovské 

planety.  

 

4.3. Demografické vlivy a nové hrozby 

Historii lidstva zaplňují postupně i události, kdy vinou naší chyby, nevědomosti, ale i 

přírodního úkazu došlo k velkým ztrátám na ţivotech způsobených průmyslovou havárií. 

Postupem času se tak stále upravují procesy, které mohou tato rizika minimalizovat.  

Z minulosti si musíme odnášet zejména poučení a lidé ţijící v rizikových 

nebo průmyslových oblastech musí mít dostatečné informace a vybavení, aby v případě, ţe 

mimořádná událost nastane, byli schopni si své zdraví a ţivoty ochránit. Právě nedostatek 

informací, prostředků nebo správné organizace byl příčinou těch největších průmyslových 

katastrof a souvisejících ztrát na ţivotech v historii lidstva. 

Nárůst počtu obyvatel Země a stěhování do měst podpořilo velké epidemie, které 

decimovaly lidstvo po několik tisíciletí. Současný moderní svět má v tomto výhodu lékařské 

vědy a účinné medicíny. Má však rovněţ nevýhodu velkého pohybu a kontaktu osob, kdy je 

moţné rozšíření nákazy během pár hodin doslova po celém světě. Zkušenosti i z posledních 

let ukazují, ţe správná informace v kombinaci i s velmi jednoduchou ochrannou pomůckou, 

jakou je například respirátor, můţe jednotlivce proti tomuto riziku kvalitně ochránit. 

Ochranné pomůcky, které lidé vyuţívají, se tak postupem času vyvinuly od jednoduchých 

roušek a brnění jednotlivců aţ po stále se zdokonalující informační systémy. Tyto systémy 

jsou schopné nebezpečí předem detekovat, vyhodnocovat a nabízet účinná opatření a chránit 

tak člověka jako druh proti nejkomplikovanějším chemickým, radiačním či biologickým 

rizikům. Od ochrany čistě technickými prostředky se tak stále více přesouváme k ochraně 

organizací činností a ochraně za pomocí správných informací. 

 



9 

 

4.4.  Psychologický pohled 

Pocit bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb. Je velmi vysoko umístěn i 

v Maslowově pyramidě potřeb a je obecně uznáván jako jedna z nutností pro dlouhodobé 

přeţití. U člověka vystavenému dlouhodobě pocitu nebezpečí se velmi často jako následek 

projevují různé psychické, ale i fyziologické problémy. Z toho vyplývá, ţe i pocit bezpečí je 

nezbytný pro zachování člověka jako druhu. [7] 

 

 

Obrázek 3: Maslowova pyramida [7] 

 

Běţný člověk ţijící v České republice ve 21. století není nebezpečí vystaven trvale, a 

proto nebývá plánování ochrany v široké veřejnosti zdánlivě naší prioritou. Proti běţnému 

nebezpečí, které nás potkává, jako jsou pracovní rizika, moţnost onemocnění nebo násilná 

trestná činnost jsme připraveni se běţně chránit. Většinou se chráníme dle úrovně své 

odolnosti a konkrétních rizik prostředí, ve kterém se pohybujeme. Uţ zde se ale projevují 

rozdíly. 

 Někomu při práci stačí pracovní rukavice, druhý ve stejné pozici bude mít celotělový 

úvazek, přilbu, ochranný oblek a jištění všemi dostupnými prostředky. Někdo se proti 

nemocem chrání běţnou prevencí, vitamíny a hygienou, druhý pouţívá trvale mnoţství 

medikamentů. Proti násilné činnosti se někdo chrání dobrým zámkem, dveřmi či garáţí na 

vůz, jiný má v loţnici pod polštářem nabitou zbraň. 

Přesně tyto rozdíly se projevují i v úrovni ochrany proti mimořádným událostem. Většina 

z nás nepociťuje riziko tak vysoké, aby svůj ţivotní styl nechávala ovlivňovat přípravou na 

katastrofu. Ti, co ţijí v horách, jsou samozřejmě připraveni na sněhové kalamity. Ti, co bydlí 
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v blízkosti vodních toků, většinou mají svá řešení pro případ povodní. Málokdo řeší situaci co 

dělat aţ nastane ohroţení chemické či radiační, a to jak vinou průmyslové havárie, tak 

cíleného útoku. Velmi neobvyklé přírodní úkazy jako například extrémně silná sluneční bouře 

neznervózňují aţ na odborníky na toto téma samozřejmě nikoho. 

Rozhodnutí tedy musí udělat kaţdý sám. Situace typu globální pandemie, kolaps 

společnosti z důvodu sociálního nebo materiálního selhání však moţné jsou. Globální 

ekonomická krize po roce 2007 donutila k zamyšlení, co by se mohlo stát, skoro kaţdého 

z nás. Všechny tyto situace jsou pochopitelně méně pravděpodobné neţ například poţár nebo 

povodeň, nicméně jejich následky mohou být bez správné přípravy zcela zásadní. A příprava, 

jak si dále ukáţeme, nemusí být zdaleka komplikovaná ani příliš finančně náročná.  
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5. Proč se chtějí jednotlivci chránit 

Jednou ze základních otázek daného tématu je, proč se vlastně lidé chtějí chránit. 

Zjednodušeně se dá říci, ţe pochopitelně nikdo nechce být zraněn nebo usmrcen při jakékoliv 

činnosti. Ale jak moc se chránit, v jakých situacích a proč stejnou situaci řeší kaţdý jinak, na 

to uţ jednoduchá odpověď nestačí. Ovlivňujících faktorů je mnohem více. Naše úvahy 

vycházejí ze zkušeností, ideálně takových, které jsme nemuseli podstoupit sami. Při výběru 

vycházíme z dostupných informací a tyto se snaţíme konfrontovat s realitou. 

 

5.1.  Základ myšlenky individuální ochrany na vlastní náklady 

Ochrana obyvatelstva, kryty, masky, to vše je u nás naprosto nerozlučně spojováno se 

státem a tzv. civilní ochranou. Jen málokdo v našich podmínkách reálně uvaţuje o tom, ţe by 

si ve svém domě postavil vlastní kryt pro případ nouze nebo by disponoval vlastní ochrannou 

maskou. Bohuţel majoritní část obyvatelstva ani neví, jak se zachovat v případě havárie nebo 

jakékoliv jiné mimořádné události. Spoléhají na to, ţe jim to někdo řekne. 

Pokud je proveden nějaký průzkum na dané téma, většina lidí je přesvědčena, ţe je to 

nějak vyřešené. Domnívají se, ţe jim někdo řekne, co mají dělat. Rozveze ochranné masky 

s filtry a poradí co a jak dál. Okamţité pouţití centrálně skladovaných prostředků individuální 

ochrany je však při bezprostředním nevojenském ohroţení včetně teroristických útoků 

nereálné [4]. 

 

 

Obrázek 4: Cvičení ochrany obyvatelstva při mimořádné události [19] 
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V praxi, občanů nebo organizací, které pro zabezpečení vlastní ochrany něco podniknou, 

bude i vzhledem k poměrně stabilní situaci v naší zemi velmi málo. S upadajícím zájmem o 

tuto problematiku je však obtíţné získat informace o tom, co a kde pořídit. Dostupné 

publikace jsou velmi často zastaralé, odkazují na jiţ neexistující produkty, a pocit, ţe vlastně 

není důvod situaci moc řešit, jen narůstá. 

 

5.2.  Minimalizace rizik 

Základním principem kaţdé ochrany je předcházení mimořádným událostem a v ideálním 

případě jejich úplné vyloučení. Je nutné vymyslet postupy a strategie tak, aby ochranná 

pomůcka nebo naučený nouzový postup byl aţ tou poslední moţností, která nikdy nebude 

potřeba. Pracovník na stavbě nenosí přilbu proto, ţe mu trvale padají předměty na hlavu, ale 

právě proto, ţe je zde zvýšené riziko této příhody. Jako příklad uvedu jednu společnost, která 

dodává natěračské práce na ropných plošinách v Norsku. Je to práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Vzhledem k charakteru činnosti a náročnosti záchranných operací jsou na 

bezpečnost kladené extrémní nároky. Kaţdá mimořádná událost je okamţitě hlášena a 

evidována. V evidenci této společnosti je za posledních 8 let pád jen jednoho předmětu – 

montáţního klíče.  Přestoţe se firmě podařilo upravit práce tak, ţe riziko je extrémně malé, je 

pochopitelně přilba povinnou součástí výbavy. Je to dobrý příklad zvládnuté ochrany. 

 

 

Obrázek 5: Výškové práce na ropné plošině „zdroj: archiv autora“ 

 

Známe ale i opačné příklady. Naše společnost se zabývá prodejem ochranných pomůcek. 

Máme velmi časté zkušenosti, ţe lidé, kteří si nějaké pomůcky koupili, nabývají s nimi pocitu 
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nesmrtelnosti. Člověk, který se při práci dříve choval zodpovědně a vyhýbal se riziku 

například nadýchání se jedovaté látky a následné otravy, po nasazení ochranné masky nabývá 

představy, ţe se mu jiţ nemůţe nic stát a zbytečně riskuje.  

Jak můţeme výše zmíněné aplikovat od individuální ochrany? Pokud řeším ochranu proti 

chemické havárii v místě bydliště, mohu se primárně soustředit na to, jak se ochránit proti 

zasaţení chemickou látkou. Analýzou rizik dané oblasti mohu zjistit, jaké látky mohou 

nejpravděpodobněji uniknout. A následně si odpovědět na tyto otázky: jsou těţší nebo lehčí 

neţ vzduch? Jakým směrem obvykle vane vítr? Jakým směrem se budou tedy látky šířit? Jak 

rychle se rozkládají, tedy jak daleko od místa úniku je jiţ bezpečno? [11] 

 

5.3.  Ochrana informacemi 

Říkávalo se, ţe slovo je mocnější meče. Toto rčení bylo nahrazeno dnes populárním 

tvrzením, ţe nejcennější jsou informace. V současnosti lidé podceňují, co se ochrany 

obyvatelstva týče, zejména informace. Většina obyvatel nemá dostatek informací o globálních 

rizicích, ale ani o rizicích v jejich regionu. Pokud je mají, jen málo kdo ví, jak se v které 

situaci zachovat. Dle mého názoru, většinou je povaţována za úspěch znalost alespoň 

telefonního čísla centra tísňového volání. Většina veřejnosti je přesvědčena, ţe jim „to“ někdo 

řekne. Stejně tak panuje přesvědčení, ţe kaţdý přece máme někde „tu svou plynovou masku, 

co jsem si zkoušel ve škole“. 

Dostatek informací jak preventivního charakteru, tak informace v okamţiku mimořádné 

události, můţe nahradit, ba dokonce překonat všechny dostupné technické prostředky. 

Vyhnutí se rizikové oblasti, zajištění úkrytu, včasné ukrytí se, výroba a pouţití 

improvizovaných prostředků ochrany osob, to vše jsou na informacích závislé činnosti, které 

mohou být uţitečnější, neţ dokonalý jednoúčelový kryt se skvělým vybavením a zásobami. 

Zejména pokud je tento z důvodu nedostatku informací pouţit pozdě, anebo vůbec pouţit 

není. 

 

5.4.  Černobyl – zatajení důležitých informací 

V mnoha případech mohly být jak materiální ztráty, tak ztráty na ţivotech mnohem menší, 

kdyby byl předem o moţném riziku dostatek informací a při události samé lidé věděli, co 

dělat. Například u havárie jaderného reaktoru v Černobylské elektrárně byla síla tehdejšího 
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komunistického reţimu a propagandy v SSSR pouţita proti zdravému rozumu a zdraví 

obyvatel. Obyvatelé oblasti a celé Evropy byli ve výsledku zcela zbytečně drţeni v 

nevědomosti. Byl tak o mnoho hodin aţ dnů prodlouţen pobyt osob v oblasti se zvýšenou 

radiací, nutná evakuace byla zbytečně uměle zpoţděna a pozdrţena byla i jodová profylaxe 

obyvatel. [12] 

 

 

Obrázek 6: Poškozený reaktor elektrárny v Černobylu [11] 

 

5.5.  Bhopál – nízká informovanost obyvatel 

Jako druhý příklad pouţiji dosud největší průmyslovou havárii všech dob, katastrofu v 

indickém Bhopálu. Tato obsahuje námi zpracovávanou problematiku tak přesně, ţe ji 

rozeberu podrobněji. Známá havárie chemické továrny na výrobu zemědělských pesticidů je 

charakterizována několika pro nás důleţitými poznatky. V důsledku v podstatě nefunkčního 

zabezpečení špatně udrţované továrny bylo jen otázkou času, kdy ke katastrofě dojde. 

Výroba v továrně na hnojiva společnosti Union Carbide nebyla dostatečně výdělečná, 

investice do oprav i proškolení personálu minimální. Některé ochranné systémy byly dokonce 

vypnuty v zájmu úspor. Spojením chyby obsluhy a výrazného selháním neudrţované techniky 

došlo v noci ze 2. na 3. prosince 1984 k prudké reakci a následnému výbuchu ve skladovacím 

zásobníku. Došlo k uvolnění extrémního mnoţství (30 tun) methylisokyanátu a dalších 

jedovatých látek do obydlené oblasti kolem továrny. [13] 

Ochranná zóna kolem továrny byla i přes bezpečnostní předpisy obydlena. Nouzové 

hlásiče, které měly informovat obyvatele o hrozícím nebezpečí, byly z větší části nefunkční. 

Tam, kde fungovaly, neměli obyvatelé informaci, co vyhlášený poplach vlastně znamená a 

hlavně jak se zachovat. [13] 
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Nebyl vypracován ţádný havarijní plán. K úniku došlo v noci, většina obyvatel tedy 

spala. Byli probuzeni aţ jedovatým bílým oblakem, který jim způsobil dávivý kašel. Panika, 

která propukla, situaci ještě ztíţila. Lidé se dali na útěk, aniţ by věděli, kam vlastně utíkat. 

Fyzická zátěţ nutící ke zrychlenému dýchání pouze urychlila otravu. Údaje o ztrátách na 

ţivotech, ať uţ přímo při katastrově nebo v návaznosti na ní, stejně jako některé jiné 

informace o katastrofě, se velmi liší v závislosti na zdroji. Odhaduje se celkem asi 25 tis. 

mrtvých a 120 tis. obyvatel s trvalými zdravotními následky. 

 

 

Obrázek 7: Továrna Union Carbide v indickém Bhopálu [13] 

 

Co tedy mělo být jinak? Nemusíme nyní řešit veškerá organizační selhání. Z našeho 

pohledu individuální ochrany byly hlavní problémy dva. Husté osídlení v těsné blízkosti 

nebezpečné chemické továrny a neinformovanost obyvatel. 

Ztráty mohly být mnohem menší, kdyby obyvatelé oblasti měli dostatečné informace. 

Methylisokyanát je v plynné formě těţší neţ vzduch, a proto i v tomto případě se bílý oblak 

drţel při zemi. Jsou známé případy, kdy obyvatelé vyšších pater budov celou situaci ustáli 

téměř bez úhony, zatímco o pár metrů níţe zabíjel jedovatý plyn. Pouze přesun do vyššího 

patra nebo únik na vyvýšené místo terénu mohl zachránit tisíce ţivotů. 
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6.  Extrémní forma řešení individuální ochrany 

Pokud máme hovořit o racionální individuální ochraně a jejím řešení soukromými zdroji, 

můţeme zavést celou situaci do extrému. Pouţijeme k tomu skupiny lidí a jejich ţivotní styl, 

který pro neexistenci obecně uznávaného českého překladu necháme v anglickém originále 

survival, tedy v doslovném překladu přeţití. Ukáţeme si tím vlastně tu hranici, kam aţ by 

bylo moţné zajít. 

 

6.1. Preppers neboli survival 

Lidé vyznávající tento styl si říkají preppers. „Preppeři jsou obyčejní lidé. Jediný rozdíl 

mezi preppers a dalšími lidmi je, že preppers jsou připraveni. Jsou to lidé, kteří jsou si 

vědomi problému ekonomiky, nestabilního počasí atd. Zaměřují se na získání dovedností a 

znalostí potřebných k životu nezávislém na okolní společnosti.“ [14] 

Obecně je survival míněn jako to, co bychom česky velmi komplikovaně nazvali řešení 

individuální ochrany osob nebo malých skupin a jejich majetku proti mimořádným událostem 

a zajištění přeţití na vlastní náklady. 

 

6.2. Historie preppers 

Moderní survival jako hnutí či styl vzniklo v průběhu 50. a 60. letech 20. století ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a také v USA. Velmi aktuální hrozba 

studené války spojené s jaderným zbrojením na obou stranách ţelezné opony vedla 

k přirozené snaze lidí se chránit pro případ vypuknutí konfliktu. Na našem území byla situace 

řešena principem centrálně řízené a organizované civilní ochrany (ovšem i její počátek je 

spojen s činností veřejných spolků a soukromých sdruţení). Vize postapokalyptického světa 

stiţeného celosvětovou totální válkou se stala také populárním tématem filmových tvůrců a 

zájem o problematiku rostl. 

Konkrétně v USA si uvědomovali extrémní zranitelnost velkých urbanistických celků 

útokem například raket, a to i na velkou vzdálenost, ale zároveň i obrovskou plochu země, 

kde řídké osídlení na velké rozloze znemoţňuje v případě válečného konfliktu praktické 

pouţití centrální ochrany obyvatelstva. Devalvace dolaru v 60. letech a ropná a energetická 

krize v letech 70. letech udrţovala naproti tomu v aktuálním zájmu téma vnitřního kolapsu 

společnosti. Menší jaderné nehody související s provozem elektráren a následná havárie na 
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Černobylském reaktoru v roce 1986 ukázala, ţe obavy z velkých katastrof zapříčiněných 

průmyslem nejsou mimo realitu. Vycházela řada knih i pravidelný měsíčník na téma přeţití 

různých typů válečných konfliktů a zhroucení společnosti [15]. 

 

 

Obrázek 8: Rodinný úkryt preppers [15] 

 

Rozpracování strategií v přeţití bylo velmi precizní, od budování úkrytu, ochraně proti 

chemickému či radiačnímu útoku, zásoby potravin, sebeobraně, pouţití zbraní, pěstování 

plodin, domácí chovy, aţ po systém úschovy hodnot ve drahých kovech, anebo znovu 

obnovení ţivota ve světě zničeného válkou. 

 

6.3. Současné hrozby 

Novodobou kapitolu otevřel rok 1999 a takzvaný „problém roku 2000“ (Y2K problem), 

kdy mnozí předpovídali kolaps počítačových systémů v souvislosti s tím, ţe programy 

nebudou schopné rozeznat přechod na rok 2000 od roku 1900 a dojde ke zhroucení 

počítačových sítí [15]. Těch sítí, na kterých je v dnešním světě závisle vlastně úplně vše, od 

kanalizace a distribuce elektrické energie a vody, aţ po komunikační a vojenské satelity. 

Problém se nepotvrdil, nicméně situace vedla k uvědomění si naší zranitelnosti v závislosti 

jak na počítačích, tak na technice obecně.  

Od roku 2001 pak ţijeme v trvalém vědomí moţnosti teroristického útoku. Jak vlastní 

útok na budovy světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001, tak následné 

bombové útoky na diskotéku plnou západních turistů na Bali v roce 2002, útok na vlakovou 
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soupravu u Madridu v roce 2004 či Londýnské metro v roce 2005, nenechávají otázek, ţe 

terorismus je jedna z hlavních současných hrozeb. 

Ale nesmíme zapomínat ani na síly přírodní. Podmořské zemětřesení a následná vlna 

Tsunami u Indonésie v roce 2004 a na Haiti v roce 2010, hurikán Katrina, který zasáhl jih 

USA v roce 2005 nebo jaderná havárie způsobená tsunami v japonské Fukušimě v roce 2011 

ukazují ničivou sílu naší planety. A nejen naší planety. Zcela aktuální (2013) jsou stovky 

zraněných po tlakové vlně, způsobené pádem meteoritu u Ruského Čejljabinsku. 

Výskyt prasečí chřipky H1N1 v roce 2009 nebo havárie ropné plošiny Deepwater 

Horizon o rok později poukazuje na to, jak zranitelná jsou naše propojení s přírodou. 

 

6.4. Preppers - fenomén součanosti 

Ze survivalu, coţ byla na začátku spíše zábava skupiny nadšenců, se tak stal celosvětový 

fenomén, hraničící v některých situacích aţ s náboţenstvím. Ţe toto téma není dnes jen 

zábavou úzké skupiny, ale získává na globální popularitě, je vidět i z programu vlivných 

médií. Články vycházejí v těch nejprodávanějších odborných časopisech, tematické knihy s 

návody jsou bestselery a populární televizní stanice jako jsou Discovery channel, History 

channel nebo National Geografic mají hned několik trvale vysílaných sérií na téma strategie, 

techniky a prostředky přeţití. Existují specializované obchody, spolky, výcvikové tábory, 

vlastní názvosloví, ale i výrobci speciálního zboţí pouze pro přeţití. 

Někdy je na celou situaci nahlíţeno jako na příliš nafouknutou bublinu a zainteresovaní 

pokládáni za podivíny, nám to však v tuto chvíli poskytuje skvělý základ, proč, jak a proti 

čemu je moţné se chránit individuálně vlastními prostředky, tedy bez vyčkávání, aţ přijde 

centrálně organizovaná pomoc od státu nebo souvisejících organizací. 

Jak jsem zmínil v úvodu této části. Výše uvedené můţeme povaţovat za extrémní 

strategii, ale tato práce pojednává o lidech, kteří se rozhodli vzít zabezpečení do vlastních 

rukou a utrácet vlastní finanční prostředky. Člověk, který přijde k nám do obchodu a koupí si 

domů ochranné masky, bude většinou společnosti povaţován taktéţ za podivína. 
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7. Individuální ochrana a prostředky 

„Prostředek individuální ochrany je součást osobní výbavy jednotlivce. Slouží k ochraně 

jednotlivých osob proti škodlivinám, proti kterým je prostředek určen. Podle chráněné oblasti 

lidského organismu a jednotlivých chráněných orgánů se člení na prostředky individuální 

ochrany dýchacích orgánů a prostředky individuální ochrany kůže. Z hlediska účelu použití 

mohou být prostředky individuální ochrany rozlišeny na vševojskové nebo pro specialisty.“ 

[16] 

Situace by se mohla na první pohled zdát poměrně jednoduchá. Člověk, který má zájem o 

nějaký prostředek individuální ochrany, půjde do prodejny a tam si koupí masku, filtr a 

ochranný oblek. Bliţší průzkum individuálních ochranných pomůcek otevírá řadu těţko 

zodpověditelných otázek. Cena, dostupnost, účinnost, pravděpodobnost vyuţití a další 

parametry pochopitelně nabízejí pro koncového uţivatele více problémů neţ řešení. Pokusím 

se v této kapitole některé z těchto problémů rozpracovat. 

 

7.1. Reálná situace na trhu s prostředky individuální ochrany 

Poznatky získané z praxe prodeje ochranných pomůcek často vyuţívám k usměrňování 

názoru zákazníků. Často k nám však přicházejí zákazníci s mylnými informacemi, které 

získali studiem doporučení a postupů. Zavádějící informace jsou často dostupné například na 

stránkách krajů nebo obcí. Ti, kteří se snaţí nákup ochranných prostředků řešit na vlastní 

náklad, naráţejí na zvláštní situaci. Informace, ke kterým se mohou dostat, jsou nedostatečné 

nebo alespoň matoucí. Člověk, který má tedy snahu se zajistit z vlastních zdrojů, je 

dezorientován či blokován.  

Zde uvedené prostředky jsem podřídil několika podmínkám. Ochranná pomůcka by měla 

být moderní, praktická, koupitelná v obchodě, samozřejmě cenově dostupná a v ideálním 

případě vyráběná v ČR. V odborné literatuře i v internetových článcích často naráţíme na 

výrobky, které tyto podmínky nesplňují. Často jsou k nalezení odkazy na produkty, které jiţ 

vlastně na volném trhu nejsou dostupné. Příkladem mohou být dětské kazajky nebo velmi 

komplikované vojenské masky, do kterých uţivatel bez výcviku není schopen ani vloţit filtr, 

dále přetlakové ochranné obleky té nejvyšší kategorie, které v kombinaci s dýchacím 

přístrojem stojí desítky tisíc korun. Podobných příkladů je mnohem více. 
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Cílem je však vytvoření skutečně funkční metodiky pro běţného člověka, tedy pro 

někoho, kdo si poloţí otázku, jak se má vybavit. Na tuto otázku je potřeba mít snadno 

dostupnou a ze všech pohledů smysluplnou odpověď. 

 

7.2. Rozdělení prostředků individuální ochrany 

Prostředky individuální ochrany můţeme rozčlenit dle nejrůznějších parametrů a hledisek. 

Jiţ v tomto rozdělení, nacházíme poloţky, které v konfrontaci s realitou na trhu bude obtíţné 

naplnit konkrétními produkty. Konkrétně zejména v dětské ochraně je situace 

nejkomplikovanější. Jak jsem jiţ zmínil, dětská kazajka je v tuto chvíli zboţí v podstatě 

nedostupné. Pro potřeby této práce budu dále pouţívat toto dělení. Viz obrázek 9. 

 

 

Obrázek 9: rozdělení prostředků individuální ochrany „zdroj: autor“ 
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7.3. Improvizované prostředky 

Improvizovaná ochrana není předmětem této práce. Snahou je vybavit co nejvíce osob 

standardně dostupnými a typizovanými prostředky individuální ochrany. Ovšem význam 

prostředků improvizovaných je nezpochybnitelný. Proto je nezbytné jejich existenci v této 

práci zmínit. 

 V oblasti soukromé individuální ochrany budou vţdy důleţité jednoduché náhrady 

ochranných prostředků, které jsme schopni zhotovit z předmětů denní potřeby.   Ostatně u 

hodně profesí jsou kvalitní pracovní pomůcky běţnou součástí denního ţivota a 

improvizované prostředky sestrojené se zapojením těchto pracovních pomůcek tak snadno 

mohou dosáhnout na kvalitu těch originálních a pro civilní pouţití určených. 

 

 

Obrázek 10: Příklad improvizovaných ochranných prostředků [18] 

 

Některé prostředky, které se v literatuře předpokládají pouţít při improvizované 

individuální ochraně, jsou však moţná jiţ trochu sporné.  „Zvláštní pozornost je proto nutné 

věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším 

způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně 

navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v 

zátylku převázaným šátkem či šálou.“ [11] 

 Jedlá soda nebo kyselina citrónová je v dnešní domácnosti často stejně nedostupná 

jako přímo kvalitní ochranná pomůcka. Neţ tedy vybavovat kuchyni sodou, nabízí se 

investice například do cenově velmi dostupné polomasky. 
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Tomuto tématu se podrobně věnuje celá řada prací a odborných publikací. Velmi 

kvalitním a široce dostupným materiálem je publikace „Chování obyvatelstva v případě 

havárie s únikem nebezpečných chemických látek“. Je dostupná jak v tištěné podobě, tak on-

line na internetu. Znalost obsahu této příručky je určitě z pohledu individuální ochrany velmi 

uţitečná. [11] 

Vţdy můţe nastat situace, ţe i ten nejlépe vybavený občan bude v kritické situaci mimo 

dosah svých perfektních prostředků, proto je nezbytné vědět, jak se v takové situaci zachovat.  

 

7.4. Úkryty 

I tato problematika je na prostředky individuální ochrany tak úzce napojena, ţe je 

nezbytné se jí alespoň ve stručnosti věnovat. 

Z hlediska jednotlivce ţijícího v dnešní společnosti se můţe zdát přehnané budovat si 

v rámci obydlí plně zabezpečený soukromý úkryt, jako to známe například ze Švýcarska. 

K řešení je třeba přistupovat racionálně a přebudovat si panelákový byt na protichemický 

bunkr jistě není to správně řešení. Nicméně je vhodné se zamyslet nad moţností, ţe úkryt 

nebo další prostředky budou nezbytné. Je dobré mít rozmyšlené varianty, kde, jak a s čím 

bude moţné nebezpečí přečkat. 

Někteří řeší tuto problematiku velmi komplexně, jak bylo vysvětleno výše v kapitole 6. 

Soukromý úkryt pak kromě čistě mechanického zabezpečení proti riziku proraţení či pádu 

konstrukce obsahuje celou řadu technických řešení pro zajištění ţivotních podmínek. 

Přetlaková ventilace, zásoba vody, odpad, komunikační řešení, zásoby potravin… atd. Vše je 

upravené tak, aby bylo moţné úkryt pouţít okamţitě bez speciálních příprav. Zde se 

pokusíme zpravovat řešení, která by byla pouţitelná v běţném ţivotě a bez výrazných 

omezení našich ostatních potřeb. 

Metodika k tématu ukrytí je velmi precizně zpracována v metodické pomůcce 

„Sebeochrana obyvatelstva ukrytím“ [18], kterou zpracovalo a vydalo Ministerstvo vnitra. Je 

učena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby.  
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8. Dostupné prostředky individuální ochrany 

Hlavním cílem této práce je vyhodnotit zájem jednotlivců o prostředky individuální 

ochrany. Pro tento účel je nezbytné mít přehled prostředků, které jsou aktuálně dostupné na 

trhu s ochrannými pomůckami. Následující přehled zobrazuje nejoblíbenější produkty 

prodávané naší společností pro individuální ochranu. Uvedené výrobky splňují potřebná 

kritéria. Jsou nejen kvalitní a cenově dostupné, a ve většině případů i vyráběné v České 

Republice. 

 

8.1. Ochranné masky 

Spolu s vhodným filtrem chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par 

a aerosolů, biologických škodlivin a radioaktivního prachu vzniklého výbuchem chemické 

zbraně nebo havárií objektů a zařízení pouţívají jaderné materiály. [19] 

 

8.1.1. Ochranná maska CM-4 

 

Obrázek 11: Ochranná maska CM-4 [19] 

 

Dnes jiţ nevyráběná maska. Má pětipáskový upínací systém, rozdělené panoramatické 

zorníky a moţnost pouţití brýlových vloţek. Je vyrobena z přírodního kaučuku. 

Srozumitelnost mluveného slova zajištuje membrána na čelní straně masky. Na ventilovou 

komoru se připojuje filtr se standardizovaným závitem OZ 40x4. Byla určena jak pro civilní 

obyvatelstvo, tak i pro členy sloţek IZS.  Je dodnes ve výbavě některých jednotek 

dobrovolných hasičů. Velké mnoţství je pro případ krizových událostí ve skladech civilní 

ochrany. Vyráběla se ve třech velikostech. Výrobce Gumárny Zubří. [19] 

 Dostupnost: Maska je dobře dostupná v bazarech nebo na inzerát. 
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 Cena: 100-300 Kč dle stavu 

 Poznámka: Vhledem ke stáří této masky je při jejím pořízení nutná kontrola 

funkčnosti. V optimálním případě je vhodné zaslat masku na výměnu ventilků a 

přezkoušení těsnosti. 

 

8.1.2. Ochranná maska CM-5D 

 

Obrázek 12: Ochranná maska CM-5D [19] 

 

Velmi oblíbená ochranná maska CM-5D. Dodnes vyráběná a často pouţívaná v průmyslu, 

ve sloţkách integrovaného záchranného systému i ve vojenských sloţkách a to nejen v České 

republice. Vyznačuje se děleným velkoplošným panoramatickým zorníkem, který umoţňuje 

uchycení dioptrické vloţky při zajištění dobré prostorové orientace a vysokého komfortu 

nošení. Těsnící manţeta zlepšuje těsnost při pouţití. Výrobce Gumárny Zubří. [19] 

 

Modifikovaný typ masky CM-5DM, je doplněn o zařízení pro příjem tekutin. Toto 

umoţňuje bezpečné pití s nasazenou maskou, která je opatřena speciální zátkou s ventilkem. 

 Dostupnost: Dobře dostupná v obchodech s ochrannými pomůckami i v bazarech 

 Cena: cca 2200,- Kč za nový kus 

 Poznámka: Vhledem ke své kvalitě a velmi příznivé ceně se jedná stále o jednu 

z nejprodávanějších masek. Nové masky se stále prodávají do průmyslu i například sborům 

dobrovolných hasičů. 
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8.1.3. Ochranná maska CM-6 

 

Obrázek 13: Ochranná maska CM-6 [19] 

 

Ochranná maska CM-6 je novým typem celoobličejové masky pro široké spektrum pouţití 

(průmyslové a chemické provozy, civilní ochrana, policie, apod.) Konstrukční řešení lícnice 

masky CM-6 a nízký dýchací odpor poskytují uţivateli vysoký komfort a moţnost 

dlouhodobého pouţití. Lícnice je vyrobena z bromo-butylové zdravotně nezávadné pryţe. 

Velký panoramatický zorník nezkresluje pohledy uţivatele do stran. Vdechovaný proud 

vzduchu je usměrňován pomocí vnitřní masky a tím zabraňuje zamlţování zorníku. Pro 

uţivatele s dioptrickou vadou je moţné pouţití speciální brýlové vloţky. Pětibodový 

pryţotextilní upínací systém umoţňuje snadnou manipulaci při nasazování a snímání masky. 

Jen jedna univerzální velikost. Filtr je moţné k lícnici připojit na pravou nebo levou stranu. 

Výrobce - Gumárny Zubří. [19] 

 Dostupnost: dobře dostupná v obchodech s ochrannými pomůckami 

 Cena: cca 2500,- Kč za nový kus 
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8.1.4. Ochranná maska 3M série 6000 

 

Obrázek 14: Ochranná maska 3M série 6000 [19] 

 

Celoobličejová maska 3M série 6000 je velmi pohodlná a jejich pouţití je snadné. Nový 

výdechový ventil je odolnější a umoţňuje snadné čistění. Maska je dostupná ve 3 velikostech. 

Je extrémně lehká, váţí pouhých 450g. Má široké zorné pole. Průzor z polykarbonátu je 

odolný vůči poškrábání. Měkká hypoalergenní výstelka obličejové části. Konstrukce s 

dvojitým filtrem sniţuje odpor při dýchání. Díky pouţitému systému upevnění se čtyřmi 

pásky je nasazení a sundání masky snadné. Výrobce 3M – International. [19] 

 Dostupnost: Běţně dostupná v ochodech s ochrannými pomůckami. 

 Cena: cca 2900,- Kč 

 Poznámka: Ve velikosti „S“ (typ 6700) jako v podstatě jediná celoobličejová 

maska na trhu pokrývá i dětské velikosti obličejů od cca. 6 let věku. 

 

8.2. Polomasky 

Polomasky na rozdíl od masek celoobličejových nechrání zrak. Třída filtrace a tedy i 

ochrana dýchacích orgánu je však stejná. Velkou výhodou polomasek je příznivá cena. 
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Polomaska Profile 2 

 

Obrázek 15: Polomaska Profile 2 [19] 

 

Jako příklad vhodné a běţně dostupné polomasky můţe slouţit polomaska Profile 2. 

Nabízí uţivateli účinnou ochranu, jednoduché pouţití, spolehlivost, pohodlí, dlouhou 

ţivotnost a nízké provozní náklady. Lícnice polomasky je vyrobena z jemného, nealergického 

elastomeru, který dobře těsní na obličeji. Materiál neobsahuje ani latex, ani silikon. 

K polomasce se dodávají dva páry filtrů ABEKP3. Dostupná ve velikostech S, M a L. 

Výrobce Scott Health and Safety - Finsko. [19] 

 Dostupnost: dobře dostupná v obchodech s ochrannými pomůckami 

 Cena: cca 850,- Kč včetně filtrů 

 

8.3. Filtry k maskám a polomaskám 

Filtry ve spojení s odpovídajícím ochranným prostředkem slouţí k záchytu škodlivých 

látek. Rozlišují se dle typu záchytu na částicové, protiplynové a kombinované, dále dle 

sorpční kapacity a třídy filtrace a podle typu zachycované chemické látky. 

Pro pouţití v individuální ochraně jsou nejvýhodnější filtry kombinované typu ABEK-P3. 

Tyto filtry zachycují širokou škálu nebezpečných látek. Mají obecně dlouhou ţivotnost a 

prodávají se k maskám polomaskám a dalším ochranným prostředkům většiny výrobců. Vţdy 

je nutné pouţít filtr s odpovídajícím připojovacím závitem, bajonetovým, či jiným spojením. 
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Filtr CleanAir ABEK-P3 

 

Obrázek 16: Ochranný filtr CleanAir ABEK-P3 [19] 

 

Filtr proti organickým plynům a parám s bodem varu vyšším neţ 65°C. Je účinný proti 

anorganickým plynům a parám, např. kyanovodík, sirovodík, chlor. Dále proti kyselým 

plynům a parám např. oxidu siřičitému, chlorovodíku, amoniaku, organickým sloučeninám 

amoniaku, aerosolům a pevným částicím. Závit 40x4 nebo 40x1/7. Je vhodný například 

k maskám CM-4, CM-5D, CM-6, i mnohým dalším s odpovídajícími závity. [19] 

 Dostupnost: dobře dostupný v obchodech s ochrannými pomůckami 

 Cena: cca 550,- Kč 

 

8.4. Respirátory 

Jako ochranná pomůcka při biologické hrozbě nebo k zabránění vnitřní kontaminace při 

radiační situaci je respirátor dobře pouţitelná ochranná pomůcka. Jeho hlavní výhodou je 

pochopitelně jednoduchost jeho uţívání a nízká cena. Hlavní nevýhodou je však jeho nízká 

účinnost. 

I přes velmi kvalitní filtrační materiály je kaţdý respirátor jen tak účinný, jak účinně těsní 

k obličeji jeho lícnice. U většiny respirátorů je toto velký problém, protoţe tvar lidské tváře, 

zejména okolí nosu a pod bradou, je pro dobré přilnutí příliš komplikovaný. Výjimkou jsou 

některé respirátory firmy Moldex, které mají vlepenou pryţovou lícnici. Tyto respirátory jsou 

sice drahé, ale těsní stejně kvalitně jako většina polomasek. 

Pro účinnou ochranu proti virům, bakteriím nebo jejich sporám je nezbytné pouţít 

respirátory filtrační třídy FFP2 nebo FFP3. 
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Respirátor Refil 651 

 

Obrázek 17: Respirátor Refil 651 [19] 

 

Kvalitní skládací respirátor s výdechovým ventilkem třídy FFP3. Skládací respirátor, je 

moţné skladovat nebo přenášet v plochém stavu. Ventilek usnadňuje vydechování a 

prodluţuje tak ţivotnost respirátoru. Výrobce Refil – Česká republika. [19] 

 Dostupnost: dobře dostupný v obchodech s ochrannými pomůckami 

 Cena: cca 75,- Kč 

 

8.5. Roušky 

Na rozdíl od roušky OR-1, pouţívají se v současnosti nejčastěji roušky chirurgické. Je to 

nejzákladnější ochrana dýchacích orgánů. Jejich účinnost je velmi nízká, zejména kvůli 

netěsnostem lícnice. Rouška má opodstatnění při pouţití infikovaným jedincem pro ochranu 

okolí, například při šíření infekce kapénkami. Roušky jsou často velmi chybně používány 

jako levná alternativa k respirátorům! 

 

8.6. Dětské vaky 

Dětský vak, jako ochrana pro novorozence, je v současnosti zastoupen jen jedním výrobkem. 
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Ochranný dětský vak CleanAir Smart – Baby 

 

 

Obrázek 18: Ochranný dětský vak CleanAir Smart Baby [19] 

 

Ochranný dětský vak CleanAir Smart – Baby je určen pro ochranu novorozenců před 

účinky chemických látek, bojových otravných látek, radioaktivním prachem, viry a 

bakteriemi. Je zaloţený na principu filtroventilace. Principem filtoventilace je vhánění 

přefiltrovaného vzduchu do uzavřeného prostoru. Tím vzniká přetlak filtrovaného vzduchu 

vytvářející ochranu uţivatele. [19] 

Na části obvodu vaku je umístěn zip. Jeho rozepnutím vznikne dostatečně veliký otvor pro 

vloţení novorozence. V případě chladného počasí je velikost vaku dimenzována na vloţení 

novorozence včetně fusaku. Po vloţení novorozence do vaku je zasunutím baterie do jednotky 

spuštěna filtroventilace. Vak se uzavře zapnutím zipu. Zip je překryt lemem opatřeným 

oboustrannou lepicí páskou. Z této pásky se odstraní krycí fólie a lem se přilepí na tělo vaku 

pod zipem. Tím je zip chráněn proti stékajícím kapalinám. K přenášení vaku jsou určeny jeho 

nosné popruhy, pro delší cesty lze umístit vak do dětského kočárku. [19] 

Pro manipulaci s dudlíkem, moţnost omezeně manipulovat s dítětem uvnitř vaku a moţný 

fyzický kontakt s dítětem slouţí manipulační rukávy s rukavicemi. 

Technické parametry: Rozměry (d x š x v) 790 x 330 x 250 mm. Hmotnost 750 g (včetně 

filtru a baterie). Ochranná doba min. 13 hodin. [19] 

 Dostupnost: Dostupný u vybraných prodejců 

 Cena: cca 12.000,- Kč 
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8.7. Únikové kukly 

Jedná se o nouzový záchranný prostředek pro krátkodobou osobní ochranu zraku a 

dýchacích cest. 

kukla Duram KIMI 

 

Obrázek 19: Postup nasazení únikové kukly Duram KIMI [19] 

 

Úniková kukla Duram Kimi chrání při úniku z chemicky zamořeného prostředí. Chrání 

nejen proti pevným a kapalným částicím, ale i proti organickým plynům a parám organických 

látek s bodem varu nad 65°C, anorganickým plynům a parám, oxidu siřičitému (SO2) a 

ostatním kyselým plynům a parám, amoniaku (NH3) a organickým aminům. Kukly se 

pouţívají jako nouzové únikové prostředky například v průmyslu, kde není moţné kaţdého 

vybavit ochrannou maskou. Výrobce Duram Mask - Izrael. [19] 

 

Výhody: velmi malá velikost a nízká váha, integrovaný filtr, velmi snadné pouţití, 

univerzální velikost. 

Nevýhody: nízká ţivotnost (jen 3 roky), vysoká cena cca 2800,- Kč, nízký ochranný čas 

(30 min), nutnost dýchání přes náustek. 

 

8.8. Ochranné obleky 

Slouţí pro ochranu těla proti povrchové kontaminaci nebo jako ochrana proti průniku 

nebezpečných látek k pokoţce. Pro pouţití jako prostředky individuální ochrany dobře 

poslouţí lehké protichemické obleky určené do průmyslu. Oblek je vhodné kombinovat 

s ochrannou maskou, rukavicemi a holínkami. Spoje mezi těmito pomůckami je vhodné 

zatěsnit lepicí páskou. Ačkoliv materiál vybraných obleků má dostatečnou odolnost na průnik 
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plynných jedovatých látek, je nutné si uvědomit, ţe pohyb v obleku způsobuje na spojích 

netěsnosti, kterými látky pronikají. 

 

Ochranný oblek Tychem C 

 

Obrázek 20: Ochranný oblek Tychem C [19] 

 

Ochranný oblek Tychem C s kapucí a přelepenými švy, netkaný polyetylén s polymerní 

vrstvou, antistatický, bez silikonů, ochrana proti vodě, koncentrovaným chemikáliím, jemným 

částicím. Výrobce DuPont – Francie. [19] 

 Dostupnost: dobře dostupný v obchodech s ochrannými pomůckami 

 Cena: cca 410,- Kč 
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9. Prodej ochranných prostředků 

Jaká je realita na trhu s ochrannými prostředky v situaci, kdy mimořádná událost nastane? 

Globální katastrofy se nám jiţ dlouhodobě vyhýbají. Jejich menším příkladem mohou být 

například epidemie prasečí či ptačí chřipky. Po lokálních průmyslových haváriích chemických 

výrob je občas zaznamenatelný nárůst zájmu. Jaká je tedy realita prodeje? 

 

9.1. Prodej, realita a strategie 

Vhledem k tomu, ţe specializované ochranné pomůcky jsou dnes pouţívány zejména pro 

průmyslové pouţití, řídí se jejich dostupnost zákony trhu, nabídkou a poptávkou. Skladové 

zásoby jak u výrobců, tak u prodejců jsou minimální a většina těchto zásob je smluvně vázána 

do nouzových dodávek. Pravděpodobnost, ţe bude moţné si koupit ochrannou pomůcku 

v okamţiku, aţ její potřeba nastane, anebo jen pravděpodobnost pouţití vzroste, je minimální. 

Stejné je to i s bazarovým zboţím, které se rovněţ stává okamţitě nedostupné. Navíc starší 

bazarové zboţí je nezbytné před pouţitím odborně zkontrolovat na případná poškození a 

například u masek v podstatě vţdy vyměnit funkční částí, jako jsou ventilky a membrány. 

Dostupnost náhradních dílů, ale i servisní práce je rovněţ omezená. 

 

Naše zkušenosti jako prodejce jsou takové, ţe jakmile dojde i k malé události, vznikne 

nákupní panika, která vyprázdní sklady do několika dnů.  Příkladem mohou být jiţ zmíněné 

epidemie prasečí nebo ptačí chřipky. Jejich průběh ani dopad nebyl nijak významný. Nicméně 

médii přiţivovaná potřeba nákupu respirátorů a roušek zvedla extrémně jejich prodej 

soukromým osobám i organizacím. Stát zablokoval produkci většiny tuzemských výrobců pro 

vlastní nutné potřeby. Výrobci a prodejci reagovali na zvýšenou poptávku navýšením cen. 

Přesto bylo zboţí zcela vyprodané během jednoho týdne. Pokud se epidemie odehrává 

například na území Evropy, není moţné sehnat zboţí ani v okolních státech. Doprava ze 

vzdálenějších částí světa, je nejen drahá, ale i pomalá a většinou epidemie skončí dříve, neţ je 

moţné zdroje takto přesměrovat.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe chce-li někdo být prostředky individuální ochrany vybaven, 

musí se vybavit dříve, neţ mimořádná událost nastane. Řešit situaci, až nastane, je v tomto 

případě vlastně nemožné. 
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9.2. Údaje o prodejích 

Následující údaje jsou vyhodnocením prodejů prostředků individuální ochrany naší 

společnosti (Klimafil Praha s.r.o.). Bohuţel ne ve všech případech jsme schopni vyhodnotit, 

ţe je ochranná pomůcka pouţita pro soukromou individuální ochranu. Zejména u nákupů přes 

e-shop jsou takové informace jen obtíţně dohledatelné. V takovém případě není údaj 

zaznamenán. 

 

S prosbou o tyto údaje jsem oslovil i ostatní mě známé prodejce, nikdo z nich si však 

podobné záznamy nevede a zatím o tom neuvažuje. 

 

Vycházím tedy z toho, co je prokazatelně prodáno za tímto účelem, tedy kdy zákazník 

nějakou formou potvrdil své záměry. Občas jsem si při náznaku, ţe to se jedná o tento případ, 

se zákazníky informaci zjišťoval. Nejde tedy v ţádném případě o ucelený statistický soubor, 

ale pro zobrazení určitého zájmu a jeho struktury nám to postačí. 

 

Tabulka 1: Prodeje prostředků individuální ochrany „zdroj: Klimafil Praha s.r.o“ 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem 

ochranné masky 2 4 4 8 6 8 32 

polomasky 3 80 6 6 4 2 101 

filtry 10 100 12 20 10 28 133 

respirátory a roušky 40 80000 300 400 300 50 81090 

ochranné obleky 3 70 12 10 20 10 125 

dětské vaky 0 0 1 0 1 0 2 

detektory jedovatých plynů 1 2 1 0 2 0 6 

 

Do konce roku 2009 nejsou v záznamech uvedené informace o jednotlivých typech 

ochranných pomůcek. Ochranná maska je tedy obecně jakákoliv celoobličejová maska, bez 

rozdílu konkrétního modelu nebo výrobce. To samé platí i pro polomasky. Všechny masky a 

polomasky byly dodány s kombinovaným ochranným filtrem typu ABEK-P3. Výjimečně byl 

dodán filtr certifikace NBC. Respirátory jsou typu FFP1 a FFP2. Ochranné obleky jsou 

jednorázové overaly typu Tyvek nebo Tychem různých výrobců.  
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Tabulka 2: prodej celoobličejových masek dle typů „zdroj: Klimafil Praha s.r.o“ 

  2010 2011 2012 2013 celkem 

maska CM-4 0 0 0 0 0 

maska CM-5D 3 2 1 0 6 

maska CM-6 1 4 4 6 15 

ostatní  0 2 1 2 5 

 

Ačkoliv vycházíme z velmi malého souboru dat, je moţno říci, ţe nejoblíbenější maskou 

je typ CM-6. Maska CM-4 je často poptávaná, nicméně se jiţ nevyrábí a není dostupná jako 

nové zboţí. Zájemcům doporučujeme poptávku na inzertních serverech. V několika případech 

jsme provedli servis a revize na starší typy masek (CM-3, CM-4), které si zákazníci přinesli 

na přezkoušení. Pravděpodobně z důvodu špatného skladovaní většina těchto masek 

podmínky úspěšné revize nesplnila. V poloţce ostatní jsou masky OM-90, 3M 6000, Scott 

Promask Black. 

 

Graf 1: prodej celoobličejových masek dle typů „zdroj: Klimafil Praha s.r.o“ 

 

 

Filtry k maskám jsou často prodávány i samostatně jako příslušenství k masce, kterou jiţ 

zákazník má ve svém vlastnictví. V poloţce ostatní jsou filtry Scott a Avec. 
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Tabulka 3: prodej filtrů k maskám dle typů „zdroj: Klimafil Praha s.r.o“ 

  2010 2011 2012 2013 celkem 

filtr ABEK-P3 6 7 6 20 33 

filtr NBC 1 3 2 2 7 

ostatní 1 2 0 0 2 

 

 

Ochranné obleky byly vţdy prodány k ochranné masce a filtru. V poloţce ostatní jsou obleky 

Tychem F a Chemmax 2 a 3. 

 

Tabulka 4: prodej ochranných obleku dle typů „zdroj: Klimafil Praha s.r.o“ 

  2010 2011 2012 2013 celkem 

overal Tychem C 12 10 14 6 30 

overal Chemmax 1 0 0 6 2 8 

ostatní 0 0 0 2 2 

 

 

9.3. Zhodnocení prodejů 

Interpretace zaznamenaných údajů je poněkud obtíţná. Vypozorovat nějaký trend by byla 

zřejmě chyba. Za prvé je mnoţství dat pro vyhodnocení nízké. Druhým důvodem je, ţe 

tendence v prodejích jsou mnohem víc závislé na propagaci a obecně reklamách. Velký výkyv 

v prodeji respirátorů polomasek a roušek v roce 2009 je zapříčiněn epidemií prasečí chřipky a 

související mediální panikou. V tomto období by se bývalo respirátorů prodalo mnohem více, 

zboţí se však během doslova pár dnů stalo nedostatkovým a následně zcela nedostupným. 

Zajímavou částí jsou také detektory plynů, které jsou poměrně drahé a většinou zaměřené 

pouze na konkrétní plyn. I provoz těchto detektorů je pro zákazníky nákladný, a proto jeho 

prodej vţdy překvapí. Nejčastěji se jedná o detektory na čpavek a chlor, zákazníci jsou tedy 

z řad těch, co obývají oblast v blízkosti nějakého rizikového provozu s chlazením nebo 

úpravnou vody.  
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Zákazníci, téměř vždy volí řešení v podobě celoobličejové masky 

s kombinovaným filtrem ABEKP3. Univerzálnost tohoto řešení, se zdá, převažuje nad 

úsporou v podobě levnějších produktů, určených jen pro konkrétní nebo lokální hrozby. 

Naše společnost je zaměřená zejména na prodej do průmyslu a naše propagace 

soukromým zájemcům je malá. Jsem přesvědčen, ţe za přispění odpovídající propagace by se 

prodeje tomuto typy zákazníků podstatně navýšily. Pokusím se do příštích let sběr údajů 

zlepšit a vyhodnocovat tyto ukazatele i nadále. 

Významnější než výše zmíněné hodnoty prodejů jsou dle mého názoru informace 

získané z rozhovorů a konzultací se zákazníky. Výsledky a zkušenosti takto získané jsou 

zapracované do jednotlivých částí této práce. 
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10. Návrh na vybavení prostředky individuální ochrany 

Ačkoliv vstupních parametrů je více, ekonomické hledisko, praktičnost pouţití a zejména 

univerzálnost daného řešení způsobí, ţe výsledná sestava pro různé lokality a skupiny 

obyvatel je vţdy velmi podobná. Filtry k maskám se dodávají v kombinovaném provedení 

proti široké škále nebezpečných látek, od ochrany proti virům a bakteriím aţ po bojové 

chemické plyny. Odolnost ochranných obleků je pro nouzové pouţití také dostatečná. Jejich 

cena je nízká a proto se v principu nevyplatí kupovat si oblek s niţší odolností. Plánovat 

prostředky dle konkrétní lokality se zdá být z tohoto důvodu nepraktické. 

Určitou výjimkou můţe být řešení pro případ epidemie. V tomto případě je zbytečné 

pouţívat velkou nepohodlnou celoobličejovou masku, vhodnějším řešením pro minimalizace 

rizika infekce je polomaska nebo kvalitní respirátor. 

 

10.1.  Hrozby 

Následující seznam uvádí nejčastěji diskutované hrozby, proti jejichţ následkům nám 

pomohou prostředky individuální ochrany. 

 

10.1.1. Průmyslová havárie – únik nebezpečné chemické látky 

Průmyslová havárie, nebo nějaký související zdroj úniku nebezpečné látky je v našich 

podmínkách asi nejpravděpodobnější situací, kdy by bylo vhodné být vybaven kvalitními 

ochrannými pomůckami. K úniku látky můţe dojít zejména při těchto situacích: 

 Při výrobě 

 Skladování 

 Transportu 

 Normálním provozu 

 Ţivelné katastrofě 

 

Příklady: 

 Unik jedovaté látky při chemické výrobě 
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 Dopravní nehoda cisterny s nebezpečnou látkou 

 Únik čpavku z chladícího okruhu zimního stadionu 

 

Vhodné prostředky individuální ochrany: 

 Ochranná celoobličejová maska s filtrem 

 Ochranný (ideálně plynotěsný) oblek 

 Vhodný úkryt dle metodiky 

 

10.1.2. Jaderná havárie 

Z pohledu člověka hledajícího vhodnou ochranu se nebude mnoho odlišovat od havárie 

chemické. Je samozřejmě moţné pouţít jednodušší ochranné pomůcky, jakou jsou polomasky 

s filtry jen proti částicím, či kvalitní respirátory. Ale hlavním úkolem je stále zabránit vnitřní i 

vnější kontaminaci organismu. K úniku radioaktivity při mírovém uţití můţe dojít zejména 

v souvislosti 

 S energetickou výrobou 

 Výrobou pro lékařské či vědecké účely 

 

Příklady: 

 Mimořádná událost při provozu jaderné elektrárny 

 Havárie vědeckého reaktoru 

 

Vhodné prostředky individuální ochrany: 

 Minimálně respirátor, lépe maska s filtrem 

 Ochranný oblek proti kontaminaci 
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10.1.3. Epidemie 

Epidemie většího rozsahu je jednou z aktuálních hrozeb. Aţ na výjimky se jedná o riziko 

spojené s velkým pohybem osob mezi státy a kontinenty. Rozšíření nelze plně zabránit. 

V praxi se pro ochranu nejčastěji pouţívají respirátory. Ti, kteří při probíhající epidemii 

přicházejí do styku s velkým mnoţstvím lidí, tak sniţují pravděpodobnost infekce. 

 

Příklady: 

 Prasečí chřipka v roce 2009 

 

Vhodné prostředky individuální ochrany: 

 Minimálně respirátor, lépe polomaska s filtrem 

 

10.1.4. Terorizmus, válečné hrozby, vnitřní nepokoje 

Z pohledu individuální ochrany se tato skupina dá rozumně takto sloučit. Kdo konkrétní 

situaci s únikem jakékoliv škodlivé látky způsobí, není pro rozlišení pouţití pomůcek nijak 

podstatné. Dále se dá říci, ţe se jedná vlastně o kombinaci všech předešlých hrozeb. Teroristé 

stejně jako válečný nepřítel nebo domácí bojůvka můţe pouţít jakoukoliv formu útoku. Od 

klasických zbraní, přes chemické zbraně, jaderné, ale i biologické. Jediné, co můţe být 

započteno, je lokalita, kde je pravděpodobnost napadení v odlehlých oblastech pochopitelně 

výrazně niţší neţ ve velkých městech. 

Výsledkem této rozvahy můţe být tvrzení, ţe minimálně polomaska s filtrem a ochranný 

oblek je vhodné řešení pro většinu situací, kdo však chce opravdu jistotu, měl by pouţít 

masku celoobličejovou. 

 

10.2. Návrh prostředků individuální ochrany podle věkových skupin 

V našem případě se snaţíme o nákup prostředků, které budou následně uskladněné pro 

nouzové pouţití v místě pobytu. Tedy v bytě nebo obytném domě. Jejich hlavním účelem je 

moţnost okamţitě se ochránit. Jedná se zejména o ochranu těla a dýchacích cest. Významem 

těchto prostředků je v kombinaci s vhodným úkrytem překonat čas s nejvyšší koncentrací 
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nebezpečné látky, a to buď do okamţiku sníţení koncentrace v dané lokalitě, anebo 

poskytnout dostatečný čas na evakuaci. 

Tento návrh je na vybavení ochranných prostředků ze soukromých zdrojů, tedy jejich 

pořízení na vlastní náklady. Nejsou zde použity prostředky dostupné pouze ze skladů 

civilní ochrany. 

 

10.2.1. Věk od narození do 1,5 roku 

Ochranné vaky na nejniţší věkovou kategorii jsou oproti vţité představě dobře dostupné. 

Šance sehnat vak bazarový je však minimální. Navíc sloţitá konstrukce dříve vyráběných 

dětských vaků DV-65 a DV-75, vede k rychlému mechanickému poškození a celkové 

degradaci. I pokud by se tedy podařilo dětský vak sehnat starší, bývá vzhledem ke špatné 

údrţbě a skladování, jiţ nepouţitelný. Proto sice jedinou, ale zároveň velmi kvalitní moţností 

je: 

 Dětský ochranný vak Clean Air BABY + Filtr ABEK-P3 

o Výhody – vynikající ochrana, dobrá dostupnost, standardní filtr 

o Nevýhody – vysoká cena 

Moţnosti vyuţití improvizovaných ochranných prostředků jsou u takto malých dětí velmi 

omezené.  

 

10.2.2. Věk od 1,5 roku do 6 let 

 Jednoznačně nejproblémovější kategorie. Ţádná vhodná ochranná maska, kazajka, nebo 

oblek pro tuto věkovou skupinu se v tuto chvíli u nás nevyrábí ani neprodává. Civilní ochrana 

počítá s pouţitím masek DM-1. Tyto se však vyráběli v 60. a 70 letech minulého století. Ve 

skladu civilní ochrany Hasičského záchranného sboru je jich uloţeno několik set tisíc [6], 

avšak na volném trhu se neobjevují. Pokud se přeci jen podaří nějaká sehnat, bývá vzhledem 

ke svému stáří, špatné údrţbě a skladování, jiţ nepouţitelná. 

Pro věk od 1,5 roku do 6 let nexistuje aktuálně žádné přijatelné řešení! 

Pozitivním výhledem do budoucna můţe být v tuto chvíli zastavený projekt českého 

výrobce Malina Safety, dětská kazajka CleanAir Smart Child. 
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V současné době je tedy nezbytné se spolehnout na improvizované prostředky, případně 

zcela nouzově a s trvalou pomocí dospělého pouţít pro ochranu této skupiny nejmenší 

velikosti průmyslových ochranných masek a polomasek. 

 

10.2.3. Věk od 6 do 12 let 

V této věkové kategorii se dostáváme k oblasti běţně dostupných ochranných prostředků. 

Nejmenší velikosti do průmyslu prodávaných ochranných masek mohou jiţ dobře splnit 

poţadavky této kategorie. Co se týče zboţí bazarového, je to stejný případ jako minulá 

kategorie. Ve skladu civilní ochrany Hasičského záchranného sboru jsou uloţené masky CM-

3/3h, avšak na volném trhu se příliš neobjevují. Pokud se podaří nějaká sehnat, bývá 

vzhledem ke svému stáří, špatné údrţbě a skladování, jiţ prakticky nepouţitelná. 

 

Ochrana dýchacích orgánů 

 Celoobličejová maska 3M série 6000 velikost S + filtr ABEK-P3 

o Výhody – pohodlná, široce dostupná 

o Nevýhody – speciální fitry, cena, nákladná údrţba 

 

Ochrana těla 

 Ochranné obleky 

o Nejmenší prodávané protichemické overaly jsou ve velikosti M. Tato je 

i po úpravách pro tuto věkovou skupinu stále příliš velká. Je nezbytné pouţít 

improvizované prostředky. 

 

10.2.4. Věk nad 12 let – pro dospělé obyvatelstvo 

Pro dospělé není problém vybírat ze široké škály ochranných prostředků určených jako 

pracovní pomůcky na průmyslové pouţití. I bazarové zboţí je poměrně široce dostupné. 

Masky i obleky se dají pořídit v prodejnách s výprodejem vojenské techniky nebo na 

inzertních stránkách. Vzhledem k velké nabídce je moţné koupit kusy, které i přes své stáří 

jsou stále velmi kvalitní. 
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Pokud však předpokládáme dlouhodobé uskladnění těchto prostředků, je vzhledem 

k jejich ţivotnosti zřejmě výhodnější pořídit prostředky nové. Starší výrobky potřebují 

častější kontrolu a údrţbu. 

Co se týče ochrany těla, dobře poslouţí jednoduché protichemické overaly. Jsou odolné 

vůči průniku širokého spektra nebezpečných látek a v kombinaci s prostředky improvizované 

ochrany (holínky, rukavice) poskytnou komfortní a kvalitní ochrannou funkci. 

 

Ochrana dýchacích orgánů 

 Celoobličejová maska CM-4 + filtr ABEK-P3 

o Výhody – široce dostupná, nízká cena, standardní filtr 

o Nevýhody – stáří 10 a více let, dostupná pouze v bazaru 

 

 Celoobličejová maska CM-5 + filtr ABEK-P3 

o Výhody – široce dostupná, nízká cena, standardní filtr 

o Nevýhody – nejsou 

 

 Celoobličejová maska CM6 + filtr ABEK-P3 

o Výhody – široce dostupná, nízká cena, standardní filtr 

o Nevýhody – nejsou 

 

Ochrana těla 

 Ochranný overal Tychem C 

o Výhody – široce dostupný, nízká cena 

o Nevýhody – nejsou 

 Prostředky improvizované ochrany 

o Holínky, rukavice 
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10.3.  Vyhodnocení návrhů 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe je moţné návrhy zjednodušit a doporučit určité univerzální 

sestavy pro většinu zákazníků, lokalit i řešených situací. Pouţitelná nabídka pro řešení 

vybavení prostředky individuální ochrany soukromými osobami můţe být tato: 

 

 do 1,5 roku   Ochranný vak CleanAir Baby 

 

 od 1,5 roku do 6 let Není dostupné vhodné řešení 

 

 od 6 let do 12 let  Celoobličejová maska 3M 6800 + Filtr ABEK-P3 

Improvizovaná ochrana těla  

 

 nad 12 let  Celoobličejová maska CM-6 + filtr ABEK-P3 

Ochranný oděv Tychem C  

Pracovní holínky, gumové rukavice 
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11. Veřejné informační zdroje 

Při kontaktu s našimi zákazníky často konzultujeme téma, kde hledat přehledně 

uspořádané aktuální informace. Nutno přiznat, ţe právě dostupnost informací je jedna 

z hlavních slabin, na kterou je správně upozornit. 

Jak bylo jiţ zmíněno, přesné a aktuální informace mohou mít při skutečné mimořádné 

události větší uţitnou hodnotu neţ samotná ochranná pomůcka. Pokud budu vědět jak se mám 

zachovat, mohu se akutnímu nebezpečí zcela vyhnout a ochrannou masku s oblekem mít 

vlastně jen jako takový bonus. 

I informace na téma jak ochranné pomůcky pouţívat jsou pochopitelně nezbytnou součástí 

celého systému. Kaţdý, kdo se někdy účastnil cvičení s maskami, kde byl pouţit například 

slzný plyn, dobře ví, ţe nasadit si masku tak, aby správně těsnila, mít správně dotaţený filtr a 

z filtru vyjmutou zátku, je v stresující situaci obtíţné. 

Celkově je nutné počítat se stresem a zkratovým jednáním za mimořádných situací, a 

proto by informace měli být co nejjednodušeji pochopitelné i například za cenu menšího 

obsahu. 

 

11.1. Internet veřejné správy 

Hlavním informačním zdrojem se samozřejmě dnes stal internet. Nejběţněji můţe občan 

najít informace o ochraně obyvatelstva na informačních portálech krajů a obcí. 

Na těchto stránkách mezi havarijními a krizovými plány, bývá i sekce informací pro 

občany pro případ mimořádné události. Takto bývá nicméně ukryta někde velmi hluboko ve 

struktuře stránek, například pod odborem krizového řízení, o jehoţ existenci nemá většina 

občanů do té chvíle ani tušení. Informace na těchto portálech jsou však, dle mého názoru, 

často ve velmi  nevhodné formě. Místo jednoduchých a srozumitelných pokynů, jak se 

zachovat v případě různých událostí, je zde často mnoţství nevhodně tříděných dokumentů. 

Tyto dokumenty obsahují velmi mnoho informací příliš obecných, jako jsou citace ze 

zákonů a předpisů. Ale zároveň i informací příliš odborných jako technické parametry filtrů 

k ochranným maskám, které nemají pro běţného uţivatele vlastně ţádnou hodnotu. Stránky se 

tak stávají nečitelné a jako zdroj pro krizovou situaci vlastně úplně nepouţitelné. Bohuţel 

právě stránky obcí a krajů jsou ty, na které veřejnost při hledání informací narazí nejčastěji. 
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Popis dostupných ochranných pomůcek často obsahuje historické aţ muzeální exponáty, 

které nejen jiţ nejsou dostupné, ale i kdyby byly, mohou být velmi často pro stáří konstrukce 

a materiálů vlastně někdy i nebezpečné.  

Naopak příklad vhodné prezentace jsou stránky Hasičského záchranného sboru české 

republiky, kde sekce „ochrana obyvatelstva“ jsou velmi přehledným a dobře dostupným 

zdrojem kvalitních informací. 

 

11.2. Internet - soukromý 

Paradoxně se tak ve státem organizované činnosti stávají pro koncové uţivatele, tedy 

občany, mnohem pouţitelnějším zdrojem stránky soukromé. Na těch obvykle nějaký 

nadšenec na toto téma dokumenty zaktualizoval, přepsal a zpřehlednil. Existují výše zmíněné 

stránky s diskuzemi o přeţití (surfoval) nebo stránky o ochranných pomůckách obecně. I 

některé internetové obchody mohou být zdrojem přehledných informací. 

Za příklad je moţné uvést stránky o historii a typech ochranných masek 

http://www.gasmaska.cz/ . Stránky sice nejsou nijak moderní a graficky jsou zastaralé, 

nicméně jejich informační hodnota je vynikající. 

 

11.3. Publikace 

Pro širokou laickou veřejnost jsou nejlépe pouţitelné publikace zpracované formou 

metodických příruček a pokynů. Kniţní publikace jsou velmi zajímavé pro širší studium této 

problematiky, pro základní náhled jsou však často aţ příliš rozsáhlé. 

Za vhodné dokumenty povaţuji jiţ zmíněnou Sebeochranu obyvatelstva ukrytím, kterou 

zpracovalo a vydalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR, a dále tamtéţ vydaný dokument Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem 

nebezpečných chemických látek - příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, 

právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo. 
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12. Závěr 

Zabezpečení civilního obyvatelstva prostředky individuální ochrany ze soukromých zdrojů 

je ţádoucí a dlouhodobě nezbytné. Široká nabídka kvalitních výrobků často tuzemských 

producentů činí toto zboţí za běţné situace dobře dostupné. V dnešní sloţité ekonomické 

situaci jiţ jistě nebude moţné vybudovat systém centrálního zásobování obyvatel prostředky 

individuální ochrany.  Naopak se zdá, ţe přenos jak zodpovědnosti, tak i finanční zátěţe na 

jednotlivce bude této a nejen v této problematice správným směrem. Z dlouhodobého hlediska 

je to také jediný směr udrţitelný. 

Zájem jednotlivců vybavit se prostředky individuální ochrany je proti očekávání poměrně 

vysoký. Vlastní realizace nákupů je pak samozřejmě niţší. Především z ekonomických 

důvodů, ale také kvůli nedostupnosti některých produktů. Na základě sledovaných parametrů 

z prodejů zatím není moţné určit, má-li tento zájem rostoucí tendenci. Pokusím se v tomto 

ohledu upravit metodiku sběru dat tak, aby se v budoucnosti dala pouţít pro přesnější 

zpracování. 

Velký problém je v dostupnosti u ochranných prostředků pro děti. Věková kategorie 1,5 – 

6 let, kde se předpokládá pouţití dětských kazajek je za současné produkce téměř neřešitelná. 

Většina zákazníků řeší tuto situaci nákupem nejmenších velikostí masek pouţívaných 

v průmyslu. Takové řešení je pochopitelně jen náhraţkou a nese sebou své potíţe a rizika při 

reálném pouţití. 

Další komplikací nákupu prostředků individuální ochrany soukromými osobami jsou 

obtíţně dostupné informace. Zákazníci, kteří kontaktují náš obchod, mají většinou informace 

dobré a často i znají detaily o poţadovaném materiálu. Avšak tyto zákazníky nelze povaţovat 

za běţný vzorek, protoţe se jedná o ty, kteří se před nákupem problematikou jiţ zaobírali. 

V běţné populaci není dle dostupných průzkumů mnoho povědomosti o jejich druzích, pouţití 

a dostupnosti [21].  

Bylo by zřejmě vhodné zpracovat například soubor jednoduchých pokynů a ty uvést 

v obecnou známost. Řešit situace podobně jako se to povedlo u přehledných informačních 

karet a samolepek první pomoci umístěných v MHD, anebo jak u dobře zpracované 

propagace evakuačního zavazadla [20]. 
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Účelnost nákupu a vyváţení souvisejících finančního výdajů je samozřejmě vţdy přímo 

spojena s pravděpodobností a nutností pouţití ochranných prostředků. Ta se v průběhu času 

mění, nejčastěji v závislosti na mezinárodní, ale i vnitrostátní bezpečnostní situaci.  

Zajímavým fenoménem je situace, kdy ekonomická stránka nehraje pro zákazníka 

v podstatě ţádnou roli. Je ochoten do pořízení vhodného vybavení nainvestovat téměř 

jakékoliv prostředky, ale vybavení dle jeho představ vůbec neexistuje. 

Jedním z dalších problémů, na který jsou jen obtíţná řešení, je fakt, ţe často počítáme 

s pobytem člověka v jedné konkrétní lokalitě, kde má i uloţené ochranné prostředky. 

Nicméně situace je mnohem sloţitější. Většina lidí tráví osm a více hodin na pracovištích, 

často velmi vzdálených svému bydlišti. Při přepravě jsme denně několik hodin v dopravních 

prostředcích. Velké mnoţství času v předem nespecifikovatelném veřejném prostoru, při 

zálibách, koníčcích a odpočinku při dovolené.  Investovat větší mnoţství finančních 

prostředků do ochranných pomůcek, které nemáme u sebe v okamţiku, kdyţ je potřebujeme, 

samozřejmě není příliš silnou motivací. Nosit ochranné prostředky stále sebou zjevně není 

reálné řešení. Nečekaný teroristický útok nás tak i přes nemalé investované prostředky do 

vybavení můţe zaskočit vlastně zcela nepřipravené. Zatím lze na tento problém nahlíţet tak, 

ţe bezpečnostní situace je dobrá minimálně tak, ţe nás nenutí nosit ochrannou masku stále u 

sebe, jako tomu bylo během válek. Ovšem situace se můţe rychle změnit a pak je jistě dobré 

mít ochranné prostředky v záloze a nemuset je shánět, coţ se vzhledem k výše uvedenému, 

nemusí jiţ ani podařit. 

Vybavování se prostředky individuální ochrany ze soukromých zdrojů je zcela v souladu 

s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Cílem k zlepšení do 

budoucna a tedy námětem pro další zpracování by mělo být především zvýšení 

informovanosti občanů. Aby kaţdý byl schopen zváţit míru rizika, věděl jak se připravit a co 

dělat, pokud by konkrétní mimořádná situace nastala. Bylo by dobré zváţit správné 

informační kanály a promýšlet provedení a formu, kterými informace široké veřejnosti předat. 

Zkušeností, odborných znalostí i technických prostředků je zřejmě dostatek, důleţité je nyní 

vyuţít je k co největšímu obecnému prospěchu. 
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