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Bakalárska práca sa zaoberá prostriedkami individuálnej ochrany. Úvodná  kapitola  popisuje 

ochra-  nu obyvateľstva.  Následujúce kapitoly sa venujú histórií  popisujú jednotlivé druhy 

prostriedkov  individuálnej  ochrany  až  po  súčasnosť.  V  záverečnej  časti  sa  nachádza 

porovnanie  ochranných  prostriedkov  medzi  Českou  a  Slovenskou  republikou.  V  práca 

poukazuje na súčasné problémy a navrhuje vhodné riešenie.
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 1  Úvod

Dvadsiate  storočie  prinieslo  do  života  ľudí  výrazný  rozvoj  v  oblasti  vedecko-

technického  pokroku.  V  dnešnej  dobe  si  už  nikto  z  nás  nevie  predstaviť  život  bez 

priemyselných produktov.  S týmito skutočnosťami súvisia i rôzne problémy. Neustále sa v 

médiách dozvedáme o rôznych  závažných priemyselných haváriách, ktoré si  často vyžiadajú 

i obete na životoch.

Ďalším problémom z hľadiska bezpečnostných hrozieb v dnešnej dobe predstavujú 

zbrane  hromadného  ničenia  (ZHN).  Ide  o  súhrnný  výraz  pre  jadrové,  chemické  a 

bakteriologické (biologické) zbrane. Ich použitie spôsobuje obrovské straty na životoch osôb, 

zničenie materiálu a rozsiahle škody v infraštruktúre.

Situácia  v  tejto  oblasti  je  stále  závažná  a  účinná  obrana  je  veľmi  obtiažna. 

Medzinárodné dohody o kontrole a nešírení ZHN sa  snažia nelegálne obchody obmedziť, ale 

niektoré štáty, ktoré dohody podpísali, svoje záväzky nedodržujú. Prekaziť záujemcom získať 

ZHN je nemožné a z tohto hľadiska sa okruh štátov, ktoré je vlastnia, alebo vyvíjajú, sa stále 

zväčšuje. Často sa zneužívajú takzvané veci dvojitého použitia. Ide o prostriedky, ktoré slúžia 

na vojenské a civilné účely, ako sú napríklad produkty strojárenského, elektrotechnického, 

chemického, agrochemického, farmaceutického či potravinárskeho priemyslu.

Nad  týmito  skutočnosťami  treba  intenzívne  uvažovať  a  dané  problémy  riešiť  vhodným 

spôsobom.

Preto je veľmi dôležité venovať veľkú pozornosť ochrane obyvateľstva. Táto ochrana 

je realizovaná rôznymi spôsobmi od varovania, evakuácie, núdzového prežitia a iných ďalších 

opatrení. Veľký význam v tejto oblasti predstavujú rôzne druhy ochranných prostriedkov ako 

sú prostriedky kolektívnej alebo individuálnej ochrany obyvateľstva a iné.
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 2  Cieľ bakalárskej práce

Cieľom bakalárskej  práce  je  analyzovať  vývoj  prostriedkov  individuálnej  ochrany  uviesť 

súčasný stav v Českej Republike a navrhnúť jeho rozvoj. 

Práca je zameraná na analýzu vývoja prostriedkov individuálnej ochrany v Českej Republike 

a  jeho  porovnania  so  Slovenskou  Republikou.  Posúdenie  súčasného  zabezpečenia 

obyvateľstva prostriedkami individuálnej ochrany.
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 3  Rešerše 

MATOUŠEK J.,URBAN I.,  LINHART P.,  CBRN detekce monitorování  fyzická  ochrana  

dekontaminace. 1.vyd. SPBI 2008, 231 s. ISBN 978-80-7385-048-7

Kniha podrobne rozoberá metódy a prostriedky v základných oblastiach technickej 

ochrany, prieskumu, monitorovania,  laboratórnej kontrole,  fyzickej i kolektívnej ochrane a 

dekontaminácií. 

KRATOCHVÍLOVÁ D.,  Ochrana obyvateľstva.  1.vyd. SPBI 2005, 140 s. ISBN 80-86634-

70-1

Publikácia  podáva prehľad  o  spôsoboch ochrane  obyvateľstva  od  varovania  až  po 

núdzové prežitie a individuálnu ochranu. Obsahuje základnú legislatívu a realizáciu opatrení 

ochrany obyvateľstva.

LINHART P., ŠILHÁNEK B., Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2 vyd. 

Praha 2009, 193 s. ISBN 978-80-86640-63-1

Publikácia súhrnne informuje o súčasnej situácií v ochrane obyvateľstva v dvadsiatich 

európskych  krajinách.  Je  určená  predovšetkým  profesionálnym  pracovníkom  ochrany 

obyvateľstva, pracovníkom verejnej správy zaoberajúcich sa touto problematikou, študentom 

vysokých škol príslušného zamerania. 

Koncepce  ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.  MV - GŘHZS ČR 

Praha 2002, 26 s.

Popisuje úlohy verejnej správy, podnikovej sféry a občanov, základné organizačné a 

technické  opatrenia  ochrany  obyvateľstva.  Zaoberá  sa  plánovaním  a  riešením opatrení  k 

ochrane obyvateľstva pre mimoriadne udalosti, vojenské a nevojenské krízové situácie. Rieši 

pripravenosť síl a prostriedkov a tiež materiálne a finančné zabezpečenie.

MIKA O.,PATOČKA  J.,  Ochrana pred chemickým terorismem.  1.vyd.  České Budejovice 

2007, 106 s. ISBN 978-80-7040-934-3

Publikácia sa venuje aktuálnym hrozbám chemického terorizmu, podrobne  opisuje 

prostriedky  chemického  terorizmu  a  tiež  ochranu  proti  nemu.  V  Publikácii  nájdeme  i 

súvisiacu legislatívu.
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 4  Základné pojmy

Ochrana obyvateľstva – plnenie opatrení civilnej ochrany , ako je varovanie obyvateľstva, 

evakuácia, ukrytie a núdzové prežitie obyvateľstva a ďalšie opatrenia k zabezpečeniu ochrany 

jeho života, zdravia a majetku.

Ochranná maska – základný prostriedok individuálnej ochrany učený k ochrane jednotlivca. 

Poskytuje  ochranu  dýchacích  ciest,  očí,  tváre  proti  zasiahnutiu  rádioaktívnymi,  bojovými 

biologickými a toxickými  chemickými látkami.  Ochrannú masku spravidla  tvorí  sústava, 

ktorá je zložená z tvárovej masky, filtra, brašne a ďalších súčastí.

Prostriedky individuálnej ochrany – prostriedky určené k ochrane dýchacích ciest, očí a 

povrchu  tela  pred  zasiahnutím  rádioaktívnymi,  bojovými  biologickými  a  toxickými 

chemickými látkami a pred svetelným a tepelným žiarením. Čiastočne môžu chrániť pred 

zápalnými látkami.  Zahrňujú  ochranné prostriedky dýchacích orgánov ( ochrannú masku, 

izolačný dýchací prístroj), ochranné okuliare a rôzne typy ochranných prostriedkov povrchu 

tela (ochranné kombinézy a plášte).

Prostriedky kolektívnej ochrany – zariadenia (úkryty, budovy, vozidla, apod.), ktoré slúžia 

k ochrane skupín osôb pred zasiahnutím  rádioaktívnymi, bojovými biologickými a toxickými 

chemickými látkami pred ničivými faktormi jadrového výbuchu a zápalnými látkami.  Ich 

obvyklou súčasťou je filtračné a ventilačné zariadenie.

Prostriedky  improvizovanej  ochrany  –  sú  jednoduché  pomôcky,   ktoré  sa   používajú 

vtedy, ak nie sú k dispozícií prostriedky individuálnej ochrany.  Ak je nutné  chrániť dýchacie 

cesty a povrch tela pri chemickom, biologickom, a rádiologickom  zamorení prostredia.

Ochranný filter – slúži na zachytávanie nebezpečných látok pochádzajúcich z ovzdušia. 

Doba  znesiteľnosti  – doba,  po  ktorú  za  daných  podmienok  (teplota,  vlhkosť  vzduchu  , 

charakter vykonávanej práce) sa dá zotrvať bez ujmy na zdraví v ochrannom prostriedku.

Fyzická ochrana – súbor metód, prostriedkov a opatrení k vlastnej ochrane osôb (poprípade 

materiálu a techniky), zamedzeniu alebo obmedzeniu kontaktu osôb so zbraňami hromadného 

ničenia  či  iných  nebezpečných  látok  a  k  zamedzeniu  alebo  zmierneniu  ničivých  účinkov 

týchto zbraní.

Kontaminácia – ukladanie, absorpcia a prítomnosť rádioaktívnych, priemyselných toxických 

chemických otravných látok a bojových biologických látok v množstvách a koncentráciách, 

ktoré sa považujú za škodlivé pre životy a zdravie osôb voči ktorým sa vykonávajú ochranné 

opatrenia.

Adsorpcia – zachytenie plynu alebo pary na povrchu pevného sorbentu (napr. aktívne uhlie).
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Chemisorpcia – chemická reakcia plynu alebo pary s pevným chemisorbentom. Využíva sa 

vtedy ak sa nebezpečná látka zle zachytáva adsorpciou. 

Absorpcia – rozpúšťanie plynu a pary v povrchovej vrstve kvapalného sorbentu.

Sorbent – látka v ktorej sa pohlcuje nebezpečná látka (napr. aktívne uhlie).

Sorbát – pohlcovaná nebezpečná látka napr. otravné látky alebo priemyselné škodliviny.

Kombinovaný filter – zachycuje rozptýlené častice pevné, kvapalné alebo ich zmesi a určité 

plyny a pary.

Časticový filter - zachycuje pevné častice, prach, kvapalné a pevné aerosoly. 

Protiplynový filter – zachycuje určité nebezpečné látky vo forme plynov a par.

Koeficient  prieniku –  podiel  koncentrácie  nebezpečnej  látky  v  okolitom  ovzduší  a  jej 

koncentrácie vo vzduchu po prechode ochranným filtrom.

Rezistenčná doba filtra  – doba po ktorú je škodlivina vo filtre zachytávaná s dostatočnou 

účinnosťou.

Dynamická sorpčná kapacita  - vyjadruje množstvo škodliviny v gramoch, ktorý je filter 

schopný zachytiť.

Dychový objem – objem vzduchu, ktorý sa nadýchne jedným nádychom v pokoji (0,3 až 0,5 

litra).

Dychová frekvencia – počet dýchacích cyklov (nádych-výdych) za minútu. V pokoji je to 10 

-12 krát pri námahe 30 – 50.     

Minútová ventilácia pľúc – množstvo vzduchu, ktoré prejde pľúcami za jednu minútu. Ide o 

súčin dychovej frekvencie  a dychového objemu. V pokoji je to 6 – 8 litrov a pri záťaži  môže 

presiahnuť hodnoty 100 litrov.

Prirodzené zorné pole – plocha pozorovaná bez tvárovej masky.

Binokulárna časť prirodzeného zorného poľa – plocha pozorovaná bez tvárovej masky, 

ktorú užívateľ vidí súčasne obidvoma očami.

Efektívne zorné pole a efektívna binokulárna časť zorného poľa – je časť prirodzeného 

zorného  poľa  a  binokulárna  časť  prirodzeného  zorného  poľa,  ktorú  užívateľ  pozoruje  v 

nasadenej tvárovej maske obidvoma očami. 

Rezistenčná doba ochranného odevu – doba ktorá uplynula od chvíle styku jednej strany 

ochranného materiálu s kvapalnou alebo plynnou nebezpečnou látkou do objavenia par tejto 

látky na opačnej strane tohto materiálu v množstve prahovej koncentrácie.

Prenikavosť –  udáva  dobu  od  začiatku  pôsobenia  nebezpečnej  látky  na  jednej  strane 

materiálu do objavenia sa tejto nebezpečnej látky na druhej strane materiálu.
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 5  Ochrana Obyvateľstva

Ochranou obyvateľstva sa rozumie plnenie úloh civilnej ochrany, najmä varovania, 

evakuácie,  ukrytia  a  núdzového  prežitia  obyvateľov  a  ďalších  opatrení  slúžiacich  k 

zabezpečeniu ochrany jeho života, zdravia a majetku. [12]

Vo svojej práci sa budem bližšie zaoberať individuálnou ochranou obyvateľstva. 

 5.1  Individuálna ochrana obyvateľstva

Individuálna  ochrana  obyvateľov  je  zabezpečovaná  prostriedkami  individuálnej 

ochrany (PIO). 

Prostriedky individuálnej  ochrany sú určené k ochrane obyvateľstva pred účinkami 

bojových  otravných  látok  (OL),  rádioaktívnych  látok  (RaL)  a  bakteriologických 

(biologických) prostriedkov (BBP) za vojnového stavu. 

Nutnosť zabezpečovania PIO vyplýva z množstva dôvodov. Na jednej strane z dôvodu 

hrozby  použitia  chemických   biologických  a  nukleárnych  zbraní  a  na  druhej  strane  ako 

protichemická ochrana. 

V  minulosti  sa  tieto  prostriedky  v  Českej  republike  zabezpečovali  celoplošne.  V 

dnešnej dobe   sa PIO podľa vyhlášky č. 380/2002 Sb. poskytujú iba vybraným skupinám 

obyvateľstva.

PIO sa skladujú v skladoch civilnej ochrany. Od tejto doby závisí použiteľnosť PIO. 

Pri dobrom skladovaní môžu tieto ochranné prostriedky slúžiť i niekoľko desiatok rokov. V 

súčastnosti sa na území ČR sa nachádzajú stovky skladov (Olomouc, Opava, Bruntál a iné.).

Výdaj  týchto  PIO sa  realizuje  iba  na  základe  vyhlásenia  krízového  stavu.  Výdaj  PIO je 

zabezpečovaný pomocou výdajových stredísk, ktoré sa nachádzajú v príslušných správnych 

obvodoch. Všetky podrobnosti súvisiace s PIO sú obsiahnuté v pláne individuálnej ochrany. 

Tento plán je spracovávaný HZS kraja podľa vyhlášky MV 380/ 2002.

 6  Rozdelenie prostriedkov individuálnej ochrany 

Prostriedky  individuálnej  ochrany  rozdeľujeme  podľa  najrôznejších  kategórií.  Vo 

svojej práci vás oboznámim iba s najzákladnejšími druhmi. 

 6.1  Podľa užívateľa:

Na  základe  kto  bude  využívať  tieto  ochranné  prostriedky  rozdeľujeme  do  dvoch 

kategórií.  Podľa toho, či  ich využíva armáda (rozdeľujeme na armádne a špeciálne) alebo 
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civilné obyvateľstvo (pre dospelé obyvateľstvo alebo deti).

 6.2  Podľa určenia

Podľa toho akú časť tela ochraňujú rozdeľujeme na prostriedky ochrany povrchu tela a 

prostriedky dýchacích orgánov( izolačného a filtračného typu).

Prostriedky ochrany dýchacích orgánov 

Prostriedky  dýchacích  orgánov  slúžia  na  ochranu  dýchacích  ciest  pred  vniknutím 

rádioaktívnych, biologických a chemických látok. 

Podľa  závislosti  na  vonkajšom  prostredí  rozdeľujeme  na  závislé  na  vonkajšom 

prostredí  (ochranné  prostriedky  filtračného  typu)  a  na  nezávislé  na  vonkajšom  prostredí 

(ochranné prostriedky izolačného typu). [5]

1. Ochranné prostriedky dýchacích orgánov filtračného typu

Vdychovaný vzduch prechádza prechádza cez filter, ktorý odstraňuje škodliviny. 

a) ochranné prostriedky proti pevným časticiam (ochranné rúška,  štvrťmasky, polmasky, 

tvárové masky)

– filter proti časticiam + lícnicová časť

– filtračná polmaska proti časticiam

b)  ochranné prostriedky proti plynom a parám (štvrťmasky, polmasky, tvárové masky)  

– filter proti časticiam + lícnicová časť

– protiplynový filter + lícnicová časť

– filtračná polmaska proti plynom a parám 

c) ochranné prostriedky proti pevným časticiam, plynom a parám

– kombinovaný filter + lícnicová časť

– filtračná polmaska proti časticiam, plynom a parám

2. ochranné prostriedky dýchacích orgánov izolačného typu

Zaisťujú ochranu pri nedostatku kyslíku a znečistenom ovzduší, tzn., sú nezávislé na 

vonkajšom  ovzduší. Rozdeľujú sa na autonómne  a neautonómne dýchacie prístroje.
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a) Neautonómny dýchací prístroj je mobilný prístroj, ktorý má diaľkový prívod stlačeného 

médiá. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o hadicový dýchací prístroj.

– hadicové izolačné s prívodom čistého vzduchu

– bez núteného prívodu vzduchu (vzduch je dodávaný výhradne silou pľúc)

– s ventilátorom na ručný pohon

– s ventilátorom na motorový pohon

– hadicové izolačné s prívodom tlakového vzduchu 

– s nepretržitým prúdom vzduchu

– s pľúcnou automatikou

– s pľúcnou automatikou a s pretlakom [8]

b)  Autonómny  dýchací  prístroj  je  dýchací  prístroj,  u  ktorého  sa  sám zásobí  dýchacou 

zmesou a a nie je žiadnym spôsobom limitovaný v pohybe. Rozlišujeme dva základné druhy :

– s  otvoreným okruhom je dýchací prístroj, ktorý ma prenosný zásobník stlačeného 

vzduchu a vydychovaný vzduch odchádza bez cirkulácie do okolitého ovzdušia.

– so stlačeným vzduchom a pľúcnou automatikou

– so stlačeným vzduchom, typ s pretlakovou pľúcnou automatikou

– s  uzavretým okruhom je  dýchací prístroj ktorý zachycuje oxid uhličitý z 

vydychovaného vzduchu a dodáva kyslík. Túto zmes užívateľ opäť vdychuje.

– s stlačeným kyslíkom

– s skvapalneným kyslíkom

– s generovaným kyslíkom [8]

 7  Ochranné prostriedky improvizovanej ochrany obyvateľstva

Sú jednoduché pomôcky,  ktoré sa  používajú vtedy, ak nie sú k dispozícií prostriedky 

individuálnej ochrany.  Ak je nutné  chrániť dýchacie cesty a povrch tela pri chemickom, 

biologickom, a rádiologickom  zamorení prostredia. 
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 7.1  Rozdelenie prostriedky improvizovanej ochrany obyvateľstva 

Na základe akú časť tela ochraňujú rozdeľujeme prostriedky improvizovanej ochrany :

a) improvizované ochranné prostriedky dýchacích orgánov (navlhčený kus látky, 

kapesník, uterák,šatka atď.)

b) improvizované ochranné prostriedky povrchu tela (gumový alebo igelitový plášť, 

gumové alebo kožené čižmy, gumové alebo kožené rukavice) [3]

 8  História
Historický vývoj ochranných prostriedkov môžeme rozčleniť do niekoľkých celkov. A 

to z užívateľského hľadiska ochranných prostriedkov (armádnych, civilných atď.).

 8.1  Historický vývoj  svetových armádnych prostriedkov individuálnej 

ochrany

Počiatočným  impulzom  vývoja  ochranných  prostriedkov   bolo  použite  plynného 

chlóru 22. mája 1915 na bojovom poli v prvej svetovej vojne. Prvé ochranné prostriedky sa na 

bojovom poli objavujú v prvej polovici roku 1915. Jednalo sa o ochranné okuliare a tvarované 

niekoľko vrstvové  textilné ochranné rúško s gázovým tampónom. Pre docielenie vyššieho 

ochranného efektu sa rúšky namáčali do roztoku hydrogén uhličitanu sodného tzv. jedlej sódy 

poprípade do thiosulfátu a glycerinu. Takéto prostriedky zaviedla najskôr nemecká armáda a 

podľa jej vzoru bezprostredne i Francúzi a ďalšie armády. [1]

Ochrana dýchacích ciest prešla pomerne veľmi rýchlym vývojom. Nemci v roku 1915 

zaviedli prvú ochrannú masku (Linienmaske) v súčasnom poňatí, tj. s vymeniteľným filtrom, 

ktorý  bol   naplnený sorbentom s  alkalickou impregnáciou.  Táto  maska chránila  dýchacie 

orgány proti plynnému chlóru čiastočne proti fosgenu. V tom istom roku vynašli Nemci  nový 

typ ochrannej masky (Rahmenmaske) spolu s ochranným filtrom M-11/11. Tento filter bol 

vybavený vrstvou zachytávajúcou chlór, ďalej vrstvou aktívneho uhlia  a ešte jednou vrstvou, 

impregnovanou  podľa  ruského  vzoru  hexamethylentetraminom,  ktorý  dobre  reaguje  s 

fosgenom. [1]
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Obr. 1: prvá 
ochranná maska 
Linienmaske

Briti  po  používaní  vreckoviek  namočených  do  jedlej  sódy,  zaviedli  najskôr 

improvizované  prostriedky  typu  rúšok  (Black  Veiling  Respirator),  ktoré  postupne 

zdokonalovali jednak zlepšeným designom v tvare kukly, ktoré sa prevliekali cez hlavu ( H-

Helmet,  PH-Helmet  a  PHG-Helme).  Boli  vyrobené  z  plsti  a  impregnované  fenolátom 

sodným, ktorá je schopný viazať fosgen. [1]

Koncom roku 1915 Briti zaviedli prvé ochranné masky s krabicovým filtrom (Box 

Respirator), noseným v brašni, spojeným s lícnicou ochrannej masky vrapovou hadicou.  Prvá 

vrstva filtru chránila proti (v smere toku vzduchu) chránila proti chóru a fosgenu, stredná 

vrstva zložená z aktívneho uhlia chránila proti slzným látkam a posledná vrstva chránila proti 

chlorpikrinu. Maska sa vyrábala v dvoch prevedeniach (Large Box Respirator,  Small Box 

Respirator). [1]

Obr. 2: vojenská ochranná 
maska Small Box Respirator

Francúzi  tiež  najprv  zdokonalovali  pôvodné  primitívne  tampóny  zaradením 

niekoľkých vrstiev, neskôr zaviedli trojuholníkové rúška (baillon). Prvou ochrannou maskou 

bol model TNH (Tambuté Hutchinson),  neskôr bola zavedená ochranná maska  M-2. [1]

Vývoj  ochranných  masiek  prebiehal  všetkých  bojujúcich  krajinách  a  konštrukcia 

zahrňovala lícnicu a krabicový filter s šróbovaním upevnený väčšinou na lícnicu. Lícnica bola 

zásadne tvárového typu. [1]
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V  priebehu  vojny  prebiehal  nepretržitý  vývoj  filtrov  ochranných  masiek,  ktorý 

bezprostredne reagoval na novo používané bojové otravné látky.

Tak napríklad po francúzskom použití   kyanovodíku v júli 1916, zdokonalila nemecká 

armáda pôvodné filtre M-11/11 použitím oxidu striebra. Neskôr boli použité k impregnacií 

sorbentu  zlúčeniny  ortute.  Dostatočné  zachytávanie  kyanovodíku  sa  riešilo  impregnáciou 

aktívneho uhlia soľami striebra, ortuti a ďalších kovov. [1]

Ďalší problém v ochrane nastal po nemeckom použití aerosolov, látok dráždiace horné 

cesty dýchacie (sternitov) . Ukázalo sa že tieto aerosoly ľahko prenikajú súčasnými filtrani 

ochranných masiek. V roku 1918 zaviedli Briti medzi vrstvy  popisovaného filtra niekoľko 

vrstiev krepového papiera. Lepšiu účinnosť preukázali povlaky na filter, ktoré sa vyrábali z 

kombinácie tkaniny a hodvábneho papiera. V roku 1917 predstavila francúzska armáda novú 

ochrannú masku ARS (Appareil respiratoire spécial) s kombinovaným viacvrstvovým filtrom 

pred ktoré sa muselo k ochrane proti aerosolom použiť vatové puzdro.   [1]

Obr. 3: vojenská  
ochranná maska 
Appareil respiratoire 
spécial

Posledné  modely  ochranných  masiek  a  filtrov  zavedených  v  prvej  svetovej  vojne 

predznamenali ďalší vývoj  v ochrane dýchacích ciest, ktorý prebiehal v období medzi oboma 

svetovými vojnami a dodnes sa prevádza výskum, na vývoj a výroba vojskových a civilných 

ochranných masiek proti chemickým zbraniam , globálnemu a lokálnemu  radioaktívnemu 

spádu jadrových explózií  i priemyselným škodlivinám  rôzneho druhu. Vývoj v tomto odbore 

je  zameraný  na  nové  princípy,  nové  materiály  a  výrobné  technológie,  ktoré  rešpektujú 

fyziológiu  dýchania  a  je  zameraný  na  fyziologický  komfort,  maximálne  zníženie 

ergonomickej záťaže  a  obmedzenie ostatných vplyvov, ktorého nosenie ochrannej  masky 

negatívne pôsobí na pracovnú a bojovú činnosť. [1]
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 8.2  Historický  vývoj  armádnych  ochranných  prostriedkov  v 

Československu

Československá  armáda  (ČSA)  používala  po  roku  1918  jednak  rakúsko-uhorské 

ochranné masky. Prvá vojenská maska vyrábaná v ČSR už od roku 1923 bola francúzskeho 

typu.

V  roku  1919  bol  zriadený  Vojenský  technický  ústav  (VTÚ),  v  roku  1933 

pretransformovaný  na  Vojenský  technický  a  letecký  ústav  (VTLÚ)  v  Prahe.  Ten  sa  ujal 

riadenia  československého  vývoja  ochranných  prostriedkov.  V firmách SIGMA Olomouc, 

FATRA Napajedla,  Gumárne Zubří   a  ECKHART Chotěboř  sa začala  výroba ochranných 

masiek a filtrov. Tým sa vytvorila ojedinelá kapacita pre zabezpečenie vojenských a niekoľko 

typov cenovo dostupných civilných masiek. [1]

Vrcholom  medzivojnového  vývoja  v  ČSR  bola  ochranná  maska  vz.  35,  ktorá  sa 

vyrábala v závode Fatra Napajedla. Táto maska bola inšpirovaná britskou maskou  Leyland. S 

veľkokapacitným  krabicovým  filtrom  elipsovitého  pôdorysu  spojený  s  lícnicou  vrapovou 

hadicou so štandardizovaným skrutkovaním s  plynovými závitmi.  Lícnica  bola  tvárového 

typu  zo  silnej  ale  zároveň  pružnej  pryže.  Bola  vybavená  kruhovými  zorníkmi  opatrená 

klasickým páskovým upínacím systémom. [1]

V 50. rokoch bola zavedená do výroby Gumárni  Zubří   ochranná maska  M-52 s 

celohlavovou lícnicou spojená vrapovou hadicou s plochým veľkokapacitným filtrom. Maska 

bola  vybavená  kruhovými  zorníkmi   z  tvrdeného  skla.  Maska  sa  vyznačovala  vysokým 

stupňom tesnosti a rýchlym spôsobom nasadenia.

Vojenská maska M-10 bola naša prvá maska s trojuholníkovými zorníkmi. Vojenská maska 

M-10M,  kde  bola  zásadne  upravená  ventilová  komora  zabudovaním  zariadenia  pre  pre 

príjímanie tekutín v kontaminovanom priestore. [1]

Ochranná  maska  OM-90  bola  zavedená  do  výroby  v  roku  1996.  Ide  o  masku 

tvárového typu s kruhovými zorníkmi, ktoré sú vyrobené zo špeciálneho skla. Maska ma päť 

bodový upínací systém. Maska je vybavená polomaskou  a membránou pre prenos hlasu (až 

95%). Je vybavená zariadením na bezpečné prijímanie tekutín v kontaminovanom priestore. 

Do príslušenstva tejto  masky patrí  ochranný filter  OF-90 je  oproti  ostatným filtrom silne 

odľahčený. Ďalším príslušenstvom, ktoré sa nachádza v brašni je jednorázová pláštenka JP-90 

s rukavicami.
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Obr. 4: vojenská ochranná 
maska OM-90

Pre  skladovanie,  testovanie  a  certifikáciu  ochranných  prostriedkov  bolo  založené 

zariadenie v Prahe roku 1919 skladové zariadenie, ktoré sa neskôr premiestnilo do Olomouca 

ako  Vojenský  chemický  ústav  (VCHÚ),  ktorý  je  predchodcom  dnešného  Vojenského 

opravárenského závodu VOP 071.  [1]

Pre vojenskú a civilnú ochranu i pre ochranu pre priemyselnými škodlivinami sa po 

1.svetovej vojne rozvinula vo všetkých priemyselne vyspelých krajinách výroba ochranných 

masiek, ktoré sa navzájom iba veľmi málo odlišovali. Najväčší svetový výrobcovia (Dräger a 

Auer v Nemecku a MSA v USA). [1]

 8.3  Historický  vývoj  civilných   ochranných prostriedkov pre  dospelú 

populáciu v Československu

Československá  výroba  ochranných  masiek  začína  v  polovici  tridsiatich  rokoch 

minulého storočia. V čase,  keď vláda vydáva v roku 1938 v dobe bezprostredného ohrozenia 

republiky rozhodnutie o povinnosti všetkých obyvateľov opatriť si plynové masky. V tejto 

dobe  boli  k  dispozícii  3  typy  cenovo  dostupných  ochranných  masiek  pre  všetky  vekové 

skupiny obyvateľov. [1]

Ochranné masky nebolo však nutné použiť. Po skončení vojny boli  opatrenia ochrany 

obyvateľstva  likvidované  a  materiál  sa  odpredával.  V roku  1947  sa  začínajú  obnovovať 

základy organizácie civilnej obrany. Tie sa začali  prehlbovať po vzniku Studenej  vojny a 

rozdelenie sveta na dva tábory, najmä po vzniku NATO 4. apríla 1949. 

Prvým povojnovým prostriedkom civilnej obrany bola jednoduchá civilná ochranná 

rúška  CO-1.

Ďalším  ochranným  prostriedkom  dýchacích  ciest  sa  dal  prirovnať  k  prvým 

improvizovaným vojenským prostriedkom  z  1.  svetovej  vojny.  Jednalo  sa  o  jednoduchý 
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respirátor OR-1.  [1]

 8.3.1  Ochranná rúška OR-1

Ide  o  jednoúčelový  prostriedok  dýchacích  ciest  dospelých  i  detí  od  deviatich 

mesiacov. Chráni pred kontamináciou  rádioaktívnym prachom a škodlivými aerosoly. Rúšky 

boli vyrobené z textilnej tkaniny v štyroch veľkostiach (najmenšia 0, ďalej 1, 2, 3) s dvoma 

zorníkmi z priehľadnej fólie. V spodnej časti sa nachádzal podbradník, medzi textilné vrstvy 

bola vložená textilná filtračná vložka. Tvar rúšky bol prispôsobený tvári a ku krajom lícnice 

boli pripevnené upínacie pásky. Hmotnosť rúšky bola 45 gramov. Rúška boli vydávené ako 

ochranný  prostriedok  obyvateľstvu  v  zónach  havarijného  plánovania  jadrových  elektrární 

Dukovany a Temelín. 

Obr. 5: ochranné rúško OR-
1

Následne  po  zavedení  vojenskej  ochrannej  masky M-52 bola  do  výroby zaradená 

základná civilná maska  CM-3. [1,5]

 8.3.2  Ochranná civilná maska CM-3

Patrí  k  najrozšírenejším maskám.  Je  jednoduchého tvárového  typu,  vyžíva  prvkov 

masky  M-52  (predovšetkým  kruhových  zorníkov,  vedenia  vdychovaného   vzduchu  pod 

zorníkmi). Maska je určená pre dospelé obyvateľstvo a pre deti od šesť rokov.  [1,5]

Obr. 6: civilná ochranná 
maska CM-3
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 8.3.3  Ochranná civilná maska CM-4

Na civilnú  masku  CM-4  boli  použité  konštrukčné  prvky  vojenskej   masky  M-10 

(trojuholníkové  zorníky).  Išiel  o  veľmi  progresívny  ochranný  prostriedok  pre  civilné 

obyvateľstvo, ktorý bol zrovnateľný so svetovým štandardom. Maska bola určená pre bežné 

obyvateľstvo i pre osoby pôsobiace v IZS. Maska je vybavená panoramatickými zorníkmi, do 

ktorých sa dajú vložiť špeciálne okuliarové vložky.  [1,5,6]

 8.3.4  Civilná ochranná maska CM-5

 Maska sa vyznačuje veľkým panoramatickým zorníkom. Je určená pre osoby IZS a v 

ďalších zložkách a zariadeniach  na ochranu obyvateľov. Využíva všetkých progresívnych 

konštrukčných prvkov, ktoré sa využívali u predošlých typov masiek (membránu na prenos 

hlasu, polomasku). [1,5,6]

Obr. 7: civilná 
ochranná maska CM-
5D

 8.3.5  Civilná ochranná maska CM-6

Je  vo  svetovom  meradle  špičkovým  ochranným  prostriedkom  a  najmodernejším  typom 

civilnej  ochrannej  masky.  Je  prioritne  určená  pre  príslušníkov  IZS.  Maska  vychádzala  z 

vojenskej ochrannej masky OM-90.

     

Obr. 8: civilná ochranná 
maska CM-6
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 8.4  Historický vývoj ochranných prostriedkov pre detskú populáciu v 

ČSR

 Tieto prostriedky sa začali vyvíjať súčasne s ochrannými prostriedkami pre  dospelú 

populáciu.  Rozdeľujú sa do niekoľkých kategórii  (detské masky, detské kazajky,  a detské 

vaky).

 8.4.1  Detské ochranné masky

 Prvé detské ochranné masky sa začali vyrábať už od roku 1962. Sú určené pre deti od 

1,5 roku do 10 až 12 rokov. K dispozícií sú dva druhy detských ochranných masiek a to DM-1 

a CM-3/3h.   

 8.4.1.1  Detská ochranná maska DM-1

Je konštrukčným prevedením je podobná ako civilná maska CM-3. Maska je vybavená 

guľatými zorníkmi. Filter je spojený s maskou vrapovou  hadicou a nosí sa v brašni, aby 

nebola namáhaná krčná chrbtica dieťaťa. Vyrába sa v troch veľkostiach.  Najmenšia (0) je 

určená pre deti od 1,5 až 3 rokov, stredná (1) a najväčšia (2) pre deti od 3 do 10 až 12 rokov.  
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Tabuľka 1: technické parametre civilných ochranných masiek
Civilná ochranná maska CM-3 CM-4 CM-5 CM-6

rok výroby 1962 – 1974 1975 – 1992 1996 2002

hmotnosť lícnice    [g] 420 380 475 500

tesnosť – koeficient podsávania 0,0005 0,0005 0,005 0,05

29 29 35 25

120 120 120 60

materiál prírodný kaučuk prírodný kaučuk prírodný kaučuk brómbutylový kaučuk

upínací systém šesť páskový pryžotextilný päť páskový pryžotextilný pät páskový pryžotextilný

modifikácie - CM-6M

používané filtre  MOF-2, MOF-4, MOF-5

zorné pole v [%] nad 60 73 77 nad 80

veľkosti 4,5,6 3,4,5 4,5 univerzálna

znesiteľnosť masky 6 až 12 12 12 12

cena v súčastnosti - 1470 2316 2300

výhody masky

nevýhody masky malé zorné pole malé zorné pole vyššia hmotnosť

dýchací odpor  pri vdýchnutí v [Pa]  30 
l/min

dýchací odpor  pri vydýchnutí v [Pa]  
30 l/min

päť páskovým 
pryžotextilným

 CM-4M,  CM-4K CM-5D, CM-5DM

MOF- 2, MOF-4, MOF-5 a 
MOF-6

MOF-2, MOF-4, MOF-5, 
MOF-6M

akýkoľvek filter závitu 40 x 
1/7

nízky dýchací odpor pri 
vdýchnutí

nízka hmotnosť, oprot CM-3 
vyšia znesiteľnosť masky, 

nižšia  nákupná cena

vysoká zrozumiteľnosť, 
veľký panoramatický zorník

ochraný filter sa dá napojiť 
na obidve strany, veľký 
panoramatický zorník

vysoký dýchací odpor pri 
vdýchnutí



Obr. 9: detská civilná 
ochranná maska DM-1

 8.4.1.2   Detská ochranná maska CM-3/3h

Je ochranná maska CM-3  v najmenšej veľkosti, ktorá sa používa rovnako ako DM-1 s 

filtrom umiestnený v nosnej brašni.  [1]

 8.4.2  Detské ochranné kazajky

 Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach  DK-62  a DK-88. Chránia dýchacie cesty a hornú 

polovicu  tela  dieťaťa proti  účinkom chemických látok.  Sú vhodné na ochranu detí,  ktoré 

neznášajú ochrannú masku a pre deti s ochorením dýchacích ciest. Pretože detská kazajka 

znemožňuje jej samovoľné  zloženie dieťaťom. [1,5]

 8.4.2.1  Detská kazajka DK-62

 Detská kazajka je vybavená veľkým panoramatickým zorníkom, nožným dúchadlom, 

ktoré vháňa vzduch cez ochranný filter vrapovou hadicou do podkazajkového priestoru.  [1,5]
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Tabuľka 2: technické parametre detských civilných ochranných masiek
detská civilná ochranná maska DM -1 CM-3/3h

rok výroby 1963 – 1970 1966 – 1974

hmotnosť lícnice    [g] 430 430

tesnosť – koeficient podsávania 0,0005 0,0005

dýchací odpor  pri vdýchnutí v [Pa]  30 l/min 25 30

dýchací odpor  pri vydýchnutí v [Pa]  30 l/min 100 110

veľkosti 0,1,2 3

materiál pryž na báze prírodného kaučuku pryž na báze prírodného kaučuku

upínací systém šesťpáskové gumotextilné šesťpáskové gumotextilné

používaný filter MOF-2, MOF-4, MOF-5 MOF-2, MOF-4, MOF-5

zorné pole v [%] nad 60 nad 60

znesiteľnosť masky 6 – 12 6 – 12

výhody masky viacero veľkostí vysoká doba znesiťeľnosti

nevýhody masky potreba asistencie pri nasadzovaní masky jedna veľkosť,potreba asistencie pri 
nasadzovaní masky



Obr. 10: detská ochranná 
kazajka DK-62

 8.4.2.2  Detská kazajka DK-88

Ide  o  nový  model  tohto  prostriedku  z  konca  80.  rokov.  Nútená  ventilácia  je 

zabezpečovaná  ventilátorom,  ktorá  je  poháňaný  monočlánkami.  Pretlakový  ventil  je 

umiestnený na prednej strane. Kazajka je vybavená možnosťou pitia v zamorenom priestore. 

DK- 88 je  alternatívne vybavená náhradným ručným dúchadlom a nádobou na podávanie 

tekutín.  [1,5,6]

 

 8.4.2.3  Detská kazajka  CleanAir Child

Bola vyrobená v roku 2002 českou firmou MALINA SAFETY. Ide o najmodernejší 

typ detskej kazajky. Je založená na princípe filtroventilácie, ktorá vháňa prefiltrovaný vzuch 

do podkazajkového priestoru. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1.
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Tabuľka 3: technické parametre detských ochranných kazajok
detská ochranná kazajka  DK-88

rok výroby 1962 – 1965 1991 -1992

vek dieťaťa od 1,5 do 3 rokov od 1,5 do 3 rokov 

materiál pogumovaný textil pogumovaný textil

používaný filter MOF-2, MOF-4 MOF-4, MOF-5

celková hmotnosť [g] 4100 3400

20 l/min max 0,3

Tesnosť – koeficient podsávania v [%] 0,05

zorné pole v [%] 80 80

cena - 6000

výhody nižšia hmotnosť

nevýhody vyššia hmotnosť, potreba obsluhy vyšia nákupná cena, potreba obsluhy

 DK-62

limitný obsah CO
2 
pri ventilácií 10 l/min max 0,5

pri nútenej ventilácií 0,0005 a pri ručnom 
dúchaní 0,001 

vyššia bezpečnosť pri manipulácií 
dieťaťom



Obr. 11: detská ochranná kazajka  
CleanAir Child

 8.4.3  Detské ochranné vaky 

Slúžia  k  dočasnej  ochrane,  tj.  k  bezpečnému  preneseniu  dieťaťa  do  chráneného 

priestoru stáleho alebo improvizovaného úkrytu. Deti sa do vaku ukladajú ľahko oblečené, pri 

teplotách nad 25 0C  je vhodné gumotextilnú časť prekryť navlhčenými kusmi textilu. Prvý 

typ  vyrábala  firma  česká  firma  CHEMA už  v  polovici  30.  rokoch minulého  storočia.  K 

svojmu fungovaniu  vyžadoval  obsluhu,  nútené  vháňanie  vzduchu  pomocou  dúchadla  cez 

ochranný  filter.  Na  podobnom  princípe  fungujú  i  iné  detské  vaky  vyrábané  v  rôznych 

európskych krajinách. [1,5]

 8.4.3.1  Detský ochranný vak DV-62

Patril  k  prvým  povojnovým  detským  vakom.  Tento  prostriedok   mal  vystuženú 

drevenú kostru a  vakovitý povlak z  opryžovaného textilu  v žltej  farbe.  Vak bol  opatrený 

priezorom,  manipulačnou  rukavicou  a  vstupným  a  výstupným  ventilom.  Bol  vybavený 

prívodnou vrapovou hadicou k namontovaniu malého ochranného filtra a popruhový systém k 

prenášaniu. Dúchadlo sa dalo ovládať nohou alebo rukou.  [1,5,6]

 8.4.3.2  Detský ochranný vak DV-65

Je zložený z nosnej kovovej kostry a vaku z opryžovaného textilu žltej farby. Na celej 

bočnej  strane  sa  nachádza  difúzny  kartón,  zložený  zo  zmesi  vlákien  a  jemnozrnného 

impregnovaného aktívneho  uhlia.  Ten zaisťuje  ochranu  proti  parám,  kvapkám,  aerosolom 

škodlivín, umožňuje prienik takto očisteného vzduchu  a naopak umožňuje výmenu tepelnej 

energie, vydychovaných vodných par  a CO z vnútorného priestoru. Filter je z obidvoch strán 

chránený  krycím  papierom,  ktorý  je  pred  použitím  nutné  odstrániť.  Vak  je  vybavený 

priezorom a manipulačnou rukavicou. [1,5,6]

 8.4.3.3  Detský ochranný vak DV-75

Nosnú kostru má zhotovenú z hliníkových trúbok, konštruovanú tak, aby po vstupe do 
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ochranného  úkrytu  mohla  ďalej  slúžiť  ako  detská  postieľka.  Obsahuje  tieto  komponenty 

tesniaci systém, nosné putá, popruh na prenášanie vaku na chrbte i v rukách, dva priezory, 

manipulačné rukavice a predovšetkým dva veľkoplošné difúzne filtre, ktoré sa nachádzajú na 

obidvoch stranách ochranného vaku. Vak je ďalej vybavený návodom na použitie, zásobnou 

nádobou  na  tekutú  stravu  a  kojeneckou  fľaškou  s  cumlíkom,  ktorý  umožňuje  kŕmenie 

dieťatka zvonka. Súčasťou výbavy je aj poduška a pevná plachta, ktorá sa dá natiahnuť na 

kostru a vytvoriť tak náhradnú postieľku.  [1,5,6]

 

Obr. 12: detský ochranný vak 
DV-75

 8.4.3.4  Ochranný detský vak CleanAir Smart – Baby

Bol vyrobený v roku 2002 českou firmou MALINA SAFETY. Ide o najmodernejší typ 

detského vaku.  Ochranný detský vak je  určený pre ochranu novorodencov pred účinkami 

chemických látok, bojových otravných látok, rádioaktívnym prachom, vírusmi  a baktériami. 
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Tabuľka 4: technické parametre detských ochranných vakov
detský ochranný vak DV-65 DV-75

rok výroby 1966-1973 1980-1990

hmotnosť v [g] 5350 5280

materiál opryžovaný textil opryžovaný textil

1,8 1,0

0,0002 0,0001

75 75

znesiteľnosť v [h] 8 12

6 6

výhody

nevýhody -

limitný obsah CO
2 
v

 
[%]

tesnosť koeficient 
podsávania v [%]

rezistenčná doba steny vaku 
na yperit v [min]

rezistenčná doba difúzneho 
filtra pri bojových látkach v 

[h]

vysoká rezistenčná doba 
na yperit

vyššia doba znesiteľnosti, možnosť 
vytvorenia detskej postieľky

nižšia doba znesiteľnosti, 
vyššia hmotnosť



Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1.

Obr. 13: detský ochranný vak 
CleanAir Smart – Baby

 8.5  Ochranné filtre

Chránia  pred  účinkami  chemických,  biologických  a  toxických  zbraní  a  časticiam 

rádioaktívneho spádu. Ochranný filter  ja základnou súčasťou všetkých typov používaných 

ochranných prostriedkov.

 8.5.1  Ochranné filtre podľa  druhu otravnej látky rozdeľujeme :

a) protiplynové ochranné filtre 

– odstraňujú škodlivé plyny a pary fyzikálnou sorpciou nebo chemisorpciou na 

špeciálne upravenom aktívnom uhlí.

b) časticové ochranné filtre 

– odstraňujú z prechádzajúceho vzduchu častice (prach, pevné a kvapalné 

aerosoly).

c) kombinované ochranné filtre 

– odstraňujú z prechádzajúceho vzduchu plynné škodliviny i tuhé častice (NBC 

filtre). [5]

 8.5.2  Ochranné filtre rozdeľujeme podľa hmotnosti

Podľa hmotnosti rozdeľujeme ochranné filtre na malé (do 500g) a na veľké (nad 500g).

 8.5.2.1  Malé ochranné filtre MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M

 Prvé ochranné filtre sa začali vyrábať v ČR už v sedemdesiatich rokoch. Sú zostavené 

z  tela  filtra  na  báze  hliníkovej  zliatiny,  ktorom  vo  smere  toku  vzduchu  umiestnený 
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protiaerosolový filter a nad ním sorbčná náplň na báze aktívneho uhlia. Filter je opatrený 

polyethylénovým viečkom a tesnením. Najmodernejším typom je MOF-6M. [1]

Obr. 14: malé ochranné filtre

 8.5.2.2  Veľký ochranný filter VOF

Majú  oproti  malému ochrannému filtru  väčšiu  sorpčnú  kapacitu  i  lepšie  ochranné 

vlastnosti. Hmotnosť filtra je 1 kg. Ochranné vrstvy filtra sú usporiadané v tomto poradí ako 

prvá je filtračná  a druhá sorpčná náplň. A to z dôvodu, že čiastočky aerosolu zachytené na 

filtračnej vložke sa môžu odparovať a tým sa zachytia na sorpčnej náplni. Pokiaľ by bola 

sorpčná náplň umiestnená ako prvá v ceste kontaminovaného vzduchu, čiastočky aerosolu by 

upchávali distribučné cesty z zrnách sorbentu, a tým by výrazne klesla sorpčná kapacita.  [5] 

Na ochranné filtre sú uplatňované veľmi prísne kritéria kvality. Typové rady filtrov 

MOF-6 a OF-90 sú testované podľa európskych noriem EN 141, 143, 12941, 1942. 

Ochranné filtre sú označované značkou zhody CE1024 na základe vydania ,Certifikátu 

ES preskúšania  typu“  autorizovanou  skúšobňou Výskumného  ústavu  bezpečnosti  práce  v 

Prahe a systém výroby podlieha riadeniu akosti podľa ČSN ISO 9001:2001.   [1]

Technické parametre filtrov používaných pre naše ochranné masky, boli preskúšané 

renovovanými  svetovými  laboratóriami,  tj.  NELSON  Laboratories  (USA),  a  TNO  Prins 

Maurits Laboratory (NL).  [1]

27

Tabuľka 5: technické parametre malých ochranných filtrov

malé ochranné filtre rok výroby cena filtra

MOF – 2 1975 – 1980 260 0,0007 190 -

MOF – 4 1980 -1990 240-260 0,0001 170 -

MOF – 5 1992 260 0,0001 150 500

MOF – 6M 1999 350 0,0001 170 781

hmotnosť filtra   
[g]

tesnosť – koefi-
cient prieniku v 

[%]

Tlakové straty pri 30 
l/min v [Pa]



V  našich  podmienkach  sú  ochranné  filtre  ako  pre  CBRN  ochranu,  tak  i  pre 

priemyselnú ochranu vyrábané, resp. dodávané dvoma dodávateľmi. Sortiment ochranných 

filtrov,  dodávaných  tradičným výrobcom Sigma Group  a.s.,  Lutín.  Systém klasifikácie  je 

podľa noriem ČSN EN 141 a 143.  [1]

NBC filtre :

Podľa sorpčnej kapacity filtre typu A, B, E, K rozdeľujeme :

– malá trieda 1 do vonkajšej koncentrácie 0,1 obj. %

– stredná  trieda 2 do vonkajšej koncentrácie 0,5 obj. %

– veľká trieda 3 do vonkajšej koncentrácie 1,0 obj. %

 8.5.2.3  A2 B2 E2 K2 – P3

Chráni  pred  organickými,  anorganickými  a  kyslými  plynmi  alebo  parami.  Ako sú 

chlór,  sírovodík,  amoniak,  aminy,  halogény,  oxid  siričitý,  fosgen,  kyanovodík,  chlorkyan, 

chlorpikrin,  sarin,  soman,  yperit,  pevné  a  kvapalné  častice,  biologické  pevné  a  kvapalné 

aerosoly, rádioaktívne a silne jedovaté aerosoly, prachy, baktérie a viry. 

Obr. 15: NBC filter A2 B2 E2 K2 – P3
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typ  farebný kód hlavné použitie

A hnedý

B šedý

E žltý

K zelený

NO modrý Oxidy dusíka -Nox , napr. NO2 – oxid dusičitý.

P biely

Rozpúštadlá, organické plyny a pary organických látok s bodom 
varu nad 65°C (cyklohexan, výpary z farieb, riedidiel, 

kyselín,acetonu, toluénu, alkoholov).

Anorganické plyny a pary (chlór, sirovodík, kyanovodík, flór, fos-
gen, bróm, formaldehyd) okrem oxidu uhoľnatého a dusného. 

Kyslé plyny a pary (oxid siričitý, chlorovodík, florovodík, kyseliny 
mravenčie sírová a dusičitá). 

Čpavok, organické aminy, chlorid amonný, metylamyn, elylendi-
amin, hydrazin.

Škodlivé pevné a kvapalné častice, biologické a rádioaktívne a 
pevné a kvapalné aerosoly, prachy, baktérie a viry.



 8.5.2.4  A2 B2 E2 K2

Chráni  pred  organickými,  anorganickými  a  kyslými  plynmi  alebo  parami.  Ako sú 

chlór,  sírovodík,  amoniak,  aminy,  halogény,  oxid  siričitý,  fosgen,  kyanovodík,  chlórkyan, 

chlorpikrin, sarin, soman, yperit.

Obr. 16: NBC filter A2 B2 E2 K2

 8.5.2.5  NBC OF – 90

Chráni pred bojovými otravnými rádioaktívnymi a mimoriadne toxickými látkami vo 

forme  plynov  a  par.  Ako  sú   chlorpikrin,  sarin,  soman,  yperit,  kyslé  plyny,  halogény, 

sirovodík, pevné a kvapalné častice, biologické pevné a kvapalné aerosoly, prachy, baktérie a 

virami.

Obr. 17: NBC filter OF – 90

 8.5.2.6  Ochranný filter P 3

Chráni proti obťažujúcim, škodlivým pevným a kvapalným časticiam, biologickými 

pevnými a kvapalnými aerosolmi, rádioaktívnymi a silne jedovatými aerosolmi, prachmi, 

baktériami a virami.
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Obr. 18: ochranný filter P 3

 8.6  Ochranné odevy 

Ďalším  strategickým  prekvapením  prvej  svetovej  vojny  zo  strany  Nemecka  bolo 

použitie yperitu, ktorý spôsobil poškodenie dýchacích ciest a povrchu tela. Tak bola vyvolaná 

potreba  chrániť  celý  povrch  tela.  V  medzivojnovom  období  bol  zahájený  systematický 

výskum a vývoj ochranných prostriedkov povrchu tela a to ochranných odevov.  [1,5]

 8.6.1  Vojenské jednorázové pláštenky

V  období  krátko  po  druhej  svetovej  vojne,  kde  dominantné  miesto  zastávali 

zpuchýrujúce  látky,  boli  najjednoduším  ochranným  prostriedkom  vojenské  jednorázové 

pláštenky.   [1]

 8.6.2  Ochranná pláštenka OP

 Na  začiatku  50.  rokov  bola  vyrobená  prvá  československá  ochranná  pláštenka  z 

impregnovaného papieru. Dokonalo zakrývala celé telo vojaka v stoji i v podrepe. Nosila sa v 

brašne ochrannej  masky M-52.  I  v  dnešnej  dobe má vybavenie vojsk týmito  ochrannými 

pláštenkami význam pre zachytenie kvapiek primárneho oblaku pri chemickom napadnutí. [1] 
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Tabuľka 6: technické parametre NBC filtrov
NBC- filter A2 B2 E2 K2 – P3 A2 B2 E2 K2 NBC OF – 90 ochranný filter P 3

rozmery [mm] 110 x 90 110 x 90 110 x 90 110 x 90

hmotnosť [g] 350 300 250 80

veľkosť náplne [ml] 340 340 220 -

závit

vyhovuje norme

Rd 40 x 1/7", OZ 40 x 
4 mm 

Rd 40 x 1/7", OZ 40 
x 4 mm 

Rd 40 x 1/7", OZ 40 
x 4 mm 

Rd 40 x 1/7", OZ 40 
x 4 mm 

ČSN EN 141, 143, 
148-1 ČSN EN 141, 148-1 ČSN EN 141, 143, 

148-1 ČSN EN 143, 148-1 



 8.6.3  Jednorázová pláštenka JP-75A

Ide  o  druhú  generáciu  takéhoto  prostriedku.  Je  vyrobená  zo  zosilnenej  fólie 

polyethylénu  v  olivovo  zelenej  farbe.  Jej  súčasťou  sú  jednoduché  prezúvky  a  rukavice 

rovnakého materiálu. Pláštenka má samozhášacie schopnosti. [1,5]

 8.6.4  Jednorázová pláštenka JP-90

Ide o najmodernejší typ tohto jednoduchého prostriedku. Je príslušenstvom ochrannej 

masky OM-90. Je vyrobené z polypropylénu a jej súčasťou sú jednoduché návleky a rukavice 

rovnakého materiálu. [1]

 8.7  Civilné ochranné improvizované prostriedky 

Základným  princípom  improvizovanej  ochrany  povrchu  tela  je  využitie  odevných 

súčastí,  ktoré  sú  k  dispozícií  v  každej  domácnosti.  Pri  použití  tejto  ochrany  je  nutnosť 

dodržiavať určité zásady. A to celý povrch tela musí byt poriadne zakrytý nesmie ostať žiadna 

nepokrytá  časť,  všetky  ochranné  prostriedky  je  nutno  utesniť.  K  dosiahnutiu  vyššieho 

ochranného účinku je doporučené kombinovať viacero ochranných prostriedkov alebo použiť 

odev s  viacerými vrstvami.  [1]

 8.7.1   Ochranné prostriedky hlavy

K ochrane hlavy sa doporučujú použiť čiapky, šatky, šály cez ktoré sa dajú prevliecť 

kapucne, prípadne cez ktoré sa dajú nasadiť prilby ( motocyklové, pracovné alebo lyžiarske), 

ktoré takto chránia aj pred padajúcimi predmetmi.  [2]

 8.7.2   Ochranné prostriedky tváre a očí

K ochrane tváre a očí je potrebné venovať väčšiu pozornosť. Jedná sa totiž o ochranu 

povrchu tela  a dýchacích orgánov. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať ústam a nosu, 

pretože sú vstupnou bránou dýchacích ciest. Najvhodnejším prostriedkom na prekrytie úst a 

nosa je flanelová látka a  froté uterák  navlhčený vo vode alebo v roztoku sódy alebo kyseliny 

citrónovej,  ktorý  je  upevnený  na  zátylku  previazaný  šatkou  alebo  ručníkom.  K 

improvizovanej ochrane očí sú najvhodnejšie potápačské , lyžiarske, plavecké, motocyklové 

okuliare. Vetracie prieduchy je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ak nie sú k dispozícií okuliare 

môžeme k ochrane očí použiť priehľadné igelitové vrecko cez hlavu a k jeho siahnutiu v 
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oblasti lícnych kostí použijeme šnúrku alebo gumičku.  [2,7] 

 8.7.3  Ochranné prostriedky trupu

Obecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany,  pričom 

vyšší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. K ochrane trupu sú najvhodnejšie tieto druhy 

odevu a to (dlhé zimné bundy, nohavice,  kabáty,  kombinézy a športové súpravy).  Použité 

ochranné  odevy  je  nutné  utesniť  poriadne  na  krku,  na  rukávoch  a  na  nohaviciach.  Na 

utesnenie je vhodné použiť šatku alebo šál. Bundu je potrebné utesniť v pase opaskom iné 

netesniace  časti  je  nutné  prelepiť  lepiacou  páskou.  Na  všetky  odevy  je  vhodné  použiť 

pláštenku alebo plášť do dažďa. V prípade, že nemáme k dispozícií pláštenku môžeme použiť 

deku alebo plachtu, ktorú si prehodíme cez hlavu a zabalíme sa do nej. [2,7,8]   

 8.7.4  Ochranné prostriedky  ochrany rúk a nôh

Veľmi dobrým improvizovaným prostriedkom rúk sú pryžové rukavice. Najhodnejšie 

sú hrubšieho materiálu, ktoré chránia predlaktia a zápästia. Rukávy sú natiahnuté cez rukavice 

a sú vhodne utesnené.  Ak  nie sú k dispozícií žiadne rukavice, omotáme si okolo rúk látku 

alebo šatku. Na ochranu nôh sú vhodné gumové a lebo kožené čižmy. Treba dbať, aby nám 

nezostalo nejaké nechránené miesto. Cez čižmy máme natiahnuté nohavice, ktoré sú vhodne 

utesnené.  [1,2,8] 

V niektorých krajinách s rozvinutými systémami ochrany obyvateľstva existujú na 

trhu vhodné jednorázové ochranné prostriedky, doporučované obyvateľstvu.

Švajčiarky  spolkový  úrad  obrany,  ochrany  obyvateľstva  a  športu  doporučuje 

nepremokavý plášť do dažďa s kapucňou ( vyrobený zo 100% polyethylénu )

Švédske  záchranné  služby  (Räddningsverket)  doporučujú  záchrannú  fóliu  (Första- 

hjälpen-filt) z plastu po vrstveného hliníkom o rozmeroch 1,4 x 1,2 m, ktorá má veľmi široké 

využitie, najmä je určená v chladnom počasí pri zraneniach k tepelnej izolácií (k uchovávaniu 

telesnej teploty) k zmierneniu a zabráneniu posttraumatického šoku. [1] 

 8.8  Armádne a civilné izolačné ochranné odevy 

Od dvadsiatich rokoch 20. storočia dodnes prebieha vývoj konštrukčných materiálov a 

samotných  izolačných  odevov,  ktoré  sú  trvale  základným  prostriedkom  povrchu  tela  u 

špecialistov,  zaoberajúcich  sa  všetkými  druhmi  ochrany  proti  chemickým  zbraniam   a 
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priemyselným škodlivinám. [1] 

V predvojnovom  Československu   boli  izolačné  (vtedy  označované  ako  ,,ťažké“) 

ochranné odevy zavedené do vojenskej praxe i do civilnej protileteckej obrany v polovici 30. 

rokoch a ich vývoj pokračoval i po 2. svetovej vojne.

Podstatným vedeckotechnickým vývojom prešiel  základný konštrukčný materiál,  tj. 

opyžovaný (pogumovaný) textil. Do vývoja sa premietol vedeckotechnický pokrok v chémií 

materiálov,  materiálovom  inžinierstve  i  gumárenskej  a  textilnej  technológií.  A  súčasne 

narastali požiadavky na odolnosť proti prenikaniu par a kvapalných látok. Ochranný materiál 

musí byť mechanicky odolný v ťahu, proti natrhnutiu  a oderu, nesmie strácať ochranné  a  

mechanické  vlastnosti  vplyvom atmosferického  kyslíku,  slnečnému  žiareniu  a  teplotnými 

zmenami. [1] 

Ako nosný textil sa spočiatku používala bavlna, neskôr zmesné materiály (bavlna a 

silon). Najstarším pryžovým materiálom bol vulkanizát prírodného kaučuku. Najmodernejším 

trendom  sú  vrstvené  materiály  z  dvoch  alebo  viacerých  vrstiev  rôznych  typov 

polymerizačných materiálov.

Významným prvkom odevov bol i design  a jeho realizácia pri konfekcii ochranných 

odevov. [1] 

V niektorých krajinách (Nemecku) boli tradičné dvojdielne izolačné odevy, ktoré sa 

skladali z kazajky a nohavíc. K docieleniu dobrej izolácie mali obidva diely veľké vzájomné 

prekrytie  až  30-40  centimetrov.  U  nás  sa  vyrábali  jednodielne  kombinézy  (overaly)  kde 

problém utesnenia bol obmedzený na rukávy, nohavice, tesnenie okolo ochrannej masky a 

vstupného otvoru. [1] 

Dalo sa konštatovať, že lepšie izolačné schopnosti preukazoval jednodielny model. [1] 

V našich podmienkach existovalo i v povojnovom období  niekoľko typov, ktoré sa 

líšili materiálom i konfekčným spracovaním. 

 8.8.1  Ochranný odev OCHB 

 Vyrábal  sa  v  50.  rokoch.  Na  báze  vulkanizátu  prírodného  kaučuku,  natieranú  na 

bavlnenú nosnú tkaninu. [1] 
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 8.8.2  Ochranný odev OCHP 

Základný materiál  sa požívalo PVC, ktorý bol  nevhodný pre krehkosť pri  nízkych 

teplotách a horšie ochranné vlastnosti.

 8.8.3  Ochranný odev OCHP-70

Išiel o štandardný typ vojenského  ,,ťažkého odevu“ ktorý sa ešte do dnešnej doby 

stále používa v ozbrojených silách. Je zložený z ochrannej kombinézy s kapucňou, prezuviek, 

rukavíc  a bavlneného chladiaceho prevleku.  Hmotnosť všetkých častí je 6-7 kg. [1] 

 8.8.4  Špeciálny ochranný odev civilnej obrany SOO-CO

Protichemický,  plynotesný,  oblek  slúži  ako  ochrana  povrchu  tela  pred  účinkami 

otravných látok,  rádioaktívnych látok  a  biologických (bakteriologických)  látok,  pri  plnení 

úloh v kontaminovaných priestoroch. Kombinéza s kapucňou je vyrobená z pogumovaného 

polyamidového  textilu,  stredne  šedého  farebného  odtieňa.  Dýchací  prístroj  v  spojení  s 

ochrannou maskou CM-4 se nosí na obleku. Hmotnosť obleku je 3,6 kg.  Oblek se skladá z 

vlastného  ochranného  odevu,  chladiaceho  prevleku  (umožňuje  predĺženie  pobytu  pri 

zvýšených  teplotách  okolo  25-30°C),  špeciálnych  ochranných  rukavíc,  vnútorných 

bavlnených  otepľovacích  rukavíc,  pohotovostnej  opravnej  súpravy,  prenosnej  brašne  a 

spodného prádla. [1,5] 

 8.9  Filtračné ochranné odevy

 Tvorili  významnú  vývojovú  etapu  v  ochrane  povrchu  tela,  resp.  v  ochranných 

odevoch.  Začali  sa  vyrábať  v  70.  rokoch  minulého  storočia.  Filtračné  ochranné  odevy 

prepúšťali  vzduch  a  zároveň  zachycovali  plyny,  pary  a  drobné  kvapky  a  pevné  aerosoly 

chemických škodlivín. [1] 

Koncepcia  filtračného  ochranného  odevu  je  riešením  predlžujúci  dobu  pobytu   v 

odeve, ktorý umožňuje prirodzené ochladzovanie organizmu odvodom vodnej pary (potu) a 

tepelnej energie z pod odevného priestoru. [1] 

Filtračný odev sa skladá z vrchnej časti z pevného textilného materiálu (podľa potreby 

opatreného impregnáciou proti vode, k zníženiu horľavosti, k obmedzeniu proti znečisteniu), 

ďalej z filtračnej resp. sorpčnej vrstvy, ktorá zaisťuje zachytávanie otravných látok, vzduch a 

z ľahkej a pevnej podšívky (chrániacu zvnútra filtračnú vrstvu proti poškodeniu). [1] 
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Prvý filtračný odev bol vyrobený na konci 60. rokov vo Francúzsku, filtračná vrstva 

bola predstavovaná penovým polyurethánom s naneseným aktívnym uhlím. 

 Už  v roku 1969 Československo patrilo k prvým niekoľkým málo krajinám, kde bol 

systematický výskum a vývoj filtračného ochranného odevu. [1] 

 8.9.1  Filtračný ochranný prevlek FOP-85  

Prevlek bol zložený z dvoch častí (blúza a nohavice) s prezuvkami a rukavicami s 

opryžovaného  textilu.  Hmotnosť  súpravy je  3,5  kg.  Odev poskytuje  ochranu  proti  parám 

aerosólom  otravných látok po dobu 6-24 hodín. [1,5] 

 8.9.2  Filtračný ochranný prevlek FOP-96 

 Tento  filtračný  prevlek  sa  používal  v  armáde  ČSR.  Líši  sa  od  predošlého  typu 

strihom, kamuflážnou potlačou.  [1] 

 8.9.3  Filtračno-ventilačné ochranné odevy

              Sú ochranné odevy vybavené filtračno-ventilačnou jednotkou.  

 8.9.3.1  Armádny filtračno-ventilačný protichemický odev  OPCH-90   

Je  vyrobený  z  najkvalitnejšieho  ochranného  materiálu  v  olivovo  zelenej  farbe. 

Výmena  vzduchu  pododevnom  priestore  a  odvod  tepelnej  energie  je  riešený  nútenou 

výmenou vzduchu filtračno-ventilačnou jednotkou (FVJ) dodávajúcou  regulované množstvo 

(až  300  l/min)  vzduchu,  ktorý  prechádza  cez  veľkokapacitný  filter.  Vzduch  je  vedený 

vrapovými hadicami cez rozdeľovač do priestoru od odevom a jednak do vstupného otvoru 

ochrannej masky, kde prechádza ešte filtrom ochrannej masky. Filtračno-ventilačná jednotka 

je  napájaná  z  vlastného  zdroja  (pre  nepretržitú  prácu  8  hodín),  naviac  z  alternatívneho 

vonkajšieho zdroja. V priestore pod odevom je vytváraný stály pretlak (čo je veľmi výhodné 

pri nepatrnom poškodení). Odev je vybavený šiestimi pretlakovými ventilami. Do odevu sa 

vstupuje horným otvorom, ktorý je utesnený kruhovým tesnením. Otvory rukávov a nohavíc 

majú dvojité manžetové tesnenie. Tento odev bol inovovaný ako OPCH-05. [1,5]

 8.9.3.2  Protichemický odev OPCH-90CO      

 Je navrhnutý pre civilnú ochranu. Tento odev ja zložený zo základného ochranného 
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materiálu, vhodnejšieho pre priemyselné prostredie (uhľovodíkové produkty, silné kyseliny  a 

zásady). Je žltej farby. Jeho konštrukčné usporiadanie , vstupný otvor , utesnenie rukávov a 

nohavíc, usporiadania rozdeľovača vzduchu a pretlakových ventilov odpovedá základnému 

modelu OPCH-90. [1] 

 8.10  Izolačné odevy so zdrojom dýchania

Používajú sa v prostredí s prítomnosťou oxidu uhoľnatého, v prítomnosti vysokých 

koncentrácií škodlivín a tam, kde koncentrácia vzdušného kyslíka nepresahuje 17 %. [1] 

 8.10.1  Izolačný protichemický odev PCHO-90PO  

Je vyrobený z rovnakého materiálu ako PCHO-90CO rovnako v žltej  farbe.  Ide o 

kompaktnú  kombinézu  s  kapucňou  a  panoramatickým  zorníkom.  K  súprave  patria  aj 

špeciálne čižmy a rukavice. Maska dýchacieho prístroja sa nosí pod odevom rovnako ako celý 

dýchací prístroj. Tento prostriedok je určený pre prácu záchranárov v najťažších podmienkach 

a s najväčším resp. neodhadnuteľným chemickým a biologickým rizikom. [1,5] 

 9  Dozimetrické prístroje v ochrane obyvateľstva

V  70.  rokoch  minulého  storočia  sa  v  ČSR  začali  vyrábať  prostriedky  špeciálnej 

dozimetrie určené pre obyvateľstvo. Tieto  prostriedky  sa  od  armádnych  odlišovali 

jednoduchšou a prenosnou konštrukciou.

Pre meranie dávkových príkonov boli vyvinuté  prístroje rady DC a to DC-3A-72, 

DC-3B-72(76) a DC-3C-78. Tieto prístroje sú i v súčastnosti plne funkčné. Merací rozsah je 

200 R/h (2 Gy/h).

V 80.  rokoch   bol  pre  meranie  dávkových  príkonov  žiarenia  gama,  beta+gama a 

povrchovej  kontaminácie  beta  vyvinutý  prístroj  DC-  3E-83.  Tento  prístroj  má  výborné 

rádiometrické schopnosti. S prídavným zariadením môže zmerať i mernú aktivitu potravín a 

vody.  V  roku  1998  prešiel  modifikáciou,  v  dnešnej  dobe  patrí  k  najpoužívanejším 

prostriedkom dozimetrickej techniky. Podrobnosti nájdeme v prílohe číslo 2.

 10  Zabezpečovanie individuálnej ochrany obyvateľstva vo 
vyspelých krajinách  

Najvyššia  pozornosť  zabezpečovaniu  individuálnej  ochrany  je  z  ekonomicky 
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vyspelých štátoch venovaná v škandinávskych krajinách, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, 

USA, Veľkej Británii  a Izraele.

V  týchto  krajinách  neustále  dochádza  k  vývoju  nových  kvalitnejších  materiálov. 

Trendmi  PIO  sú  neustále  jednoduchšie  konštrukcie,  ktorých  najväčšou  výhodou  je 

jednoduchá manipulácia. Ide o rôzne druhy ochranných kapúc napr. Švédke Chem SR 76 , 

Chem SR 77,  Austrálska SR 77-87, Ruská Phoenix protective hood. Niektoré PIO sú uvedené 

v prílohe číslo 3.

Vo väčšine štátov Európskej  únie nie  je  individuálna ochrana obyvateľstva riešená 

samostatne  ako  jedno  z  hlavných  opatrení  civilnej  ochrany,  ale  ako  doplnok  komplexu 

opatrení  pre  pomoc a  záchranu osôb.  Väčší  dôraz  je  kladený na kvalitnú  prevenciu a  na 

informovanosť  ohrozených  osôb  o  režimoch  života  a  činnosti  po  vzniku  mimoriadnych 

udalostí, na ich včasné a kvalitné varovanie a vyrozumenie o vzniku mimoriadnych udalostí , 

ako aj na účinnú ochranu ukrytím.[10]

 11  Porovnanie PIO Českej a Slovenskej republiky
V Slovenskej republike sa PIO zabezpečovali celoplošne. Podľa vyhlášky č. 314/1998 

v  znení  neskorších  predpisov  vydávali  bezplatne  všetkým obyvateľom pri  mimoriadnych 

udalostiach.

K základným druhom PIO v Slovenskej Republike patria :

– detský ochranný vak DV-65

– detský ochranný vak DV-75

– detská ochranná kazajka DK-88 (88/93)

– detská ochranná maska DM-1

– detská ochranná maska CM-3/3h

– ochranná maska CM-3

– ochranná maska CM-4

– ochranné rúško OR-1

Zabezpečovanie individuálnej  ochrany obyvateľstva SR bolo po poslednej  zásielke 

ochranných masiek CM-4 a ochranných filtrov MOF-5 v roku 1992 prerušené. V roku 1993 

bolo,  s  využitím  rozpracovanej  výroby  v  Makyte  Púchov,  obstaraných  2000  kusov 

ochranných  kazajok  typu  DK-88/93.  Po  roku  1993  sa  z  dôvodu  finančnej  náročnosti  a 

neujasnenosti  koncepcie  individuálnej  ochrany  obyvateľstva  v  obstarávaní  prostriedkov 

nepokračovalo. Zabezpečovanie dospelého obyvateľstva SR prostriedkami má preto klesajúcu 
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úroveň. [10]

 11.1  Skladovanie, ošetrovanie, skúšky a opravy PIO

Na Slovensku boli PIO skladované približne na 12 000 miestach z toho iba malú časť 

tvoria samostatné sklady civilnej ochrany. [10]

Ošetrovanie prostriedkov zabezpečujú obce, právnické osoby a fyzické osoby u ktorých sú 

tieto  PIO  skladované.  Každoročne  je  skontrolovaných  20  %  z  celkového  počtu  miest 

skladovania. Tieto kontroly dokazujú, že skladovanie a  ošetrovanie PIO v SR je na dobrej 

úrovni.  Tento  fakt  výrazne  prispieva  k  predlžovaniu  ich  použiteľnosti.  Tá  sa  u  lícnic 

ochranných masiek, detských ochranných vakov   a detských ochranných kazajok pohybuje 

okolo tridsiatich rokov. [10]

 11.2  Okruh zabezpečovaných osob

Okruh  osôb,  ktoré  majú  byť  PIO  chránené  pred  účinkami  nebezpečných  látok, 

uvoľnených pri použití ZHN vo vojnových konfliktoch, je totožný s počtom obyvateľov SR.

Použitie chemických zbraní a biologických (bakteriologických) zbraní proti  územiu SR je 

nepravdepodobné. Z tohto dôvodu je ďalšie pokračovanie zabezpečovania PIO pre všetkých 

obyvateľov nie je z odborného hľadiska nutné a z ekonomického hľadiska finančne únosné.

[10] Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 4.
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 11.3  Spôsob a priority pri obstarávaní prostriedkov

Najväčšou  prioritou  je  obstaranie  prostriedkov,  na  báze  ochranných  masiek,  pre 

personál  civilnej  ochrany,  teda  zamestnancov  orgánov  a  organizácií,  ktoré  sú  zo  zákona 

povinné podieľať sa na vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri 

mimoriadnych  udalostiach  a  na  príslušníkov jednotiek  civilnej  ochrany  zriaďovaných  pre 

potrebu územia. [10]

Po roku 2010 sa zodpovednosť presunula na každého občana SR. Z tohto hľadiska 

vyplýva, že si každý občan SR PIO zaobstaráva sám na vlastné náklady. Jedinú výnimku 

tvoria fyzické osoby a podnikatelia,  ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a 

majetok svojich zamestnancov alebo iných osôb. [10]

PIO uložené v skladoch CO sa budú v nasledujúcich rokoch likvidovať. Táto likvidácia z 

hľadiska  náročnosti  potrvá  niekoľko  rokov.  Z  dôvodu,  že  likvidovaný  materiál  patrí  do 

nebezpečného odpadu.

 11.4  Zabezpečovanie PIO v Českej republike

Ako už bolo uvedené v predošlej kapitole PIO sa v ČR zabezpečovali celoplošne. V 

dnešnej  dobe  sa  poskytujú  iba  pre  určené  kategórie  obyvateľstva  a  to  podľa  vyhlášky 

380/2002.

– deťom do 1,5 roka - detské ochranné vaky (DV- 65, DV – 75)

– deťom od 1,5 roka do 6 rokov – detské ochranné kazajky (DK- 62, DK-88)

– deťom od 1,5 roka do 18 rokov – ochranné masky (CM-3/3h, CM-3, CM-4, CM-5, 

CM-6)

– osobám umiestnených v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach (CM-3, CM-4, 

CM-5, CM-6)

 11.4.1  Skladovanie, ošetrovanie, skúšky a opravy PIO

PIO  v  ČR  skladované  na  26  000  skladoch.  Každoročne  sa  vykonávajú  kontroly 

skladovania PIO. Ošetrovanie a skladovanie rovnako ako na Slovensku zodpovedajú obce a 

právnické  osoby  a  fyzické  osoby  u  ktorých  sú  tieto  PIO  skladované.  Skúšky  funkčnosti 

vykonávajú SÚJCHBO Příbram v spolupráci s ICO ČR. Opravy PIO vykonáva Opravárenský 

závod Olomouc.
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 11.4.2  Stav vedecko-výskumnej a výrobnej činnosti PIO v ČR

V ČR sú schopné PIO vyrábať iba dve firmy a to SIGMA GROUP, a.s. Lutín, ktorý je 

schopný  vyrábať  ochranné  filtre  a  firma  GUMÁRNE  Zubří,  a.s.  vyrábajúca  lícnice 

ochranných masiek. Keďže v ČR odbyt po týchto výrobkov je malý, dochádza k stagnácií 

oboru  firemného  vývoja  nových  PIO.  Tieto  dve  firmy  podľa  zákona  241/2000  v  znení 

neskorších predpisov tvoria subjekty hospodárskej mobilizácie.

Jediná  firma,  ktorá  venuje  nemalé  prostriedky  na  vývoj  PIO  v  ČR  je  MALINA 

SAFETY.  [7]

 11.4.3  Súčasný stav zabezpečenia PIO v ČR

Súčasný  stav  PIO  v  ČR  má  klesajúcu  tendenciu.  Tento  stav  je  spôsobený 

nedostatočnou obnovou PIO, ktoré sú na hranici svojej doby životnosti. Predpokladá sa, že do 

roku 2020 klesne počet PIO na menej ako polovicu. Preto je nevyhnutné začať s nákupom 

nových PIO z kvalitnejších jednoduchších a cenovo dostupnejších prostriedkov.   

Informácie vyplývajúce z grafu sú nepravdepodobné. A to z dôvodu, že všetky PIO nie 

sú skladované podľa stanovených noriem. Množstvo PIO je poškodených a nespĺňa všetky 

funkčné vlastnosti.

 11.4.4  Náklady na nákup nových PIO 

Náklady na nákup nových PIO predstavujú veľkú finančnú náročnosť. Ak počítame so 
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zakúpením detských ochranných vakov pre deti od 0 do 1 roka značky CleanAir Smart – 

Baby, ktorých cena sa pohybuje 12 000 Kč za kus, pre deti od jedného do dvanástich rokov 

detské ochranné kazajky značky CleanAir Child, ktorej približná cena je 13 000  a pre deti od 

dvanástich do osemnástich rokov ochrannou maskou CM-5 s ochranným filtrom kde približná 

cena je 3000 Kč. Príslušníkov IZS vybavíme ochrannou maskou CM-6 v cene 3000 Kč.

Pri  zabezpečení   týchto  vybraných  kategórií  by  bola  potrebná  finančná  čiastka  okolo  22 

miliard  Kč.  Pri  výpočte  som vychádzala  z  údajov  uvedených  v  informačnom spravodaji 

Inštitútu  ochrany  obyvateľstva  z  roku  2004.  Tieto  hodnoty  som  následne  prepočítala 

koeficientom na počet obyvateľstva k 1.1. 2010. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 5.

Z dôvodu veľkej finančnej náročnosti je táto celková obmena v dnešnej ekonomickej 

situácií vysoko nereálna.

 11.4.5  Navrhované riešenie

Najvhodnejšie riešenie pre zlepšenie situácie je nakúpenie nových PIO, ale z hľadiska 
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finančnej náročnosti  nie je možno uskutočniť tento nákup jednorázovo z jedného ročného 

štátneho rozpočtu. Preto by sa mala táto čiastka rozdeliť na niekoľko rokov a mala by sa stať 

cyklickou. Napríklad ak je treba investovať 22 miliard Kč, stačilo by každoročne uvoľniť 1,2 

miliardy na nákup nových PIO. Docielili  by sme toho, že by sa mohli  vyraďovať PIO s 

prejdenou dobou životnosti a zároveň by tieto prostriedky boli nahradené novými. Za dvadsať 

rokov, by mohli byť sklady CO plné a vďaka  stálemu rozpočtu by sa mohlo venovať obnove 

ochranných filtrov a tiež na opravu skladových priestorov PIO, ktoré nie sú v dnešnej dobe 

práve ideálne.
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 12  Záver

V  tejto  práci  som  zamerala  na  prostriedky  individuálnej  ochrany.  V  začiatočnej 

kapitole  sa  nachádzajú  základné  rozdelenia  týchto  ochranných  prostriedkov.  Ďalej  sú 

podrobne  rozobrané  jednotlivé  armádne  a  civilné  ochranné  prostriedky  od histórie  až  po 

súčasnosť.

V  posledných  kapitolách  som  venovala  pozornosť  súčasnému  stavu  zabezpečenia 

prostriedkov  individuálnej  ochrany  v  Českej  republike.  Následne  som  svoju  pozornosť 

obrátila na zabezpečovanie prostriedkov individuálnej ochrany na Slovensku. Porovnala som 

jednotlivé zabezpečenia v oboch krajinách.

Dospela som k záveru,  že pohľad na individuálnu ochranu sa v porovnávaných krajinách 

odlišuje. Česká republika i naďalej zabezpečuje prostriedky individuálnej ochrany vybraným 

kategóriám obyvateľstva. V Slovenskej republike si tieto ochranné prostriedky zabezpečuje 

každý občan sám.  Tak ako je to bežné i v iných európskych krajinách.

Po  podrobnejšom  preskúmaní  danej  problematiky  som  prišla  k  názoru,  že  zabezpečenie 

prostriedkov individuálnej ochrany bude mať v budúcnosti výrazne klesajúcu úroveň. Tento 

fakt je spôsobený, že ochranné prostriedky, ktoré sa nachádzajú v skladoch civilnej ochrany 

sú zastaralé. Do tejto oblasti sa bohužiaľ neinvestujú dostatočné finančné prostriedky. Preto je 

v najbližšej dobe potrebné prijať adekvátne opatrenia na celkové zlepšenie situácie.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že som splnila stanovené ciele tejto práce. Táto 

práca poskytuje prehľad o vývoji a jeho súčasnom stave. Je prínosom pre všetkých, ktorý sa 

zaoberajú individuálnou ochranou. 
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Zoznam použitých skratiek

ČR Česká republika

ČSR Československá republika

HZS Hasičský záchranná zbor

ICO ČR Inštitút civilnej ochrany v Českej republike

PIO prostriedky individuálnej ochrany

SR Slovenská republika

SÚJCHBO Štátny ústav jadrovej, chemickej a biologickej ochrany

ZHN zbrane hromadného ničenia
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