
Príloha č. 1 – prehľad najmodernejších PIO

tabuľka č. 1 technických parametrov detského ochranného vaku CleanAir Smart – Baby

tabuľka č.2 technické parametre detskej ochrannej kazajky ClearAir Child 

rok výroby 2002

zloženie sady detský vak, filtroventilačná jednotka CA Smart, kombinovaný filter

rozmery (d x š x v)

hmotnosť

vek dieťaťa

tesnosť prostriedku < 0,2 %

koncentrácia CO < 1 obj% 2

cena

výhody

 790 x 330 x 250 mm

 330 g

 0 až 18 mesiacov

12 000 Kč

dostatočne veľký priestor pre dieťa,manipulačná rukavica, vak je možný 
umiestniť do detského kočíku

rok výroby 2002

zloženie sady

rozmery (d x š x v) 900 x 1860 x 200 mm

hmotnosť 280 g

vek dieťaťa 18 mesiacov - 10 rokov

tesnosť prostriedku < 0,2 %

koncentrácia CO < 1 obj% 2

cena

výhody

detská kazajka, filtroventilačná jednotka CA Smart, spojovacia hadica, 
kombinovaný filtr ABEKP

12 960 Kč

 široký rozsah veku dieťaťa, vybavená sťahovacími páskami



Príloha č. 2 – Technické parametre dozimetrických prístrojov v ochrane obyvateľstva

tabuľka č.1 technické parametre Rentgenometrov

tabuľka č.2 technické parametre rádiometrov

Rentgenometer DC-3A-72 Rentgenometer DC-3B-72

meracie rozsahy

hmotnosť [kg] 0,37 0,5

rozmery [mm] 140x76x42 140x76x42

napájanie 1 monočlánok 1,5 V 1 monočlánok 1,5 V

od 0,1 do 200 R/h (od 1 mGy/h 
do 2Gy/h), od 0,1 do 200 

mR/h(od 1μGy/h do 2mGy/h)

od 0,1 do 200 R/h (od 1 mGy/h do 
2Gy/h), od 0,1 do 200 mR/h(od 

1μGy/h do 2mGy/h)

rádiometer DC-3E-83 rádiometer DC-3E-98

meracie rozsahy

rozmery [mm] 140x76x42 140x76x42

napájanie 1 monočlánok 1,5 V 1 monočlánok 1,5 V

6 rozsahov od 0,001 do 10 
mGy/h 6 rozsahov od 0,01 do 
100 μGy/h 12 rozsahov od 0,1 

do 100 Bq/cm3

gama žiarenie od 0  μGy/h do 10  
mGy/h plošná aktivita od 0 
Bq/cm2 do 30000 Bq/cm2 



Príloha č. 3 – Zabezpečovanie individuálnej ochrany obyvateľstva vo vyspelých krajinách

tabuľka č.1 prehľad detských izraelských ochranných prostriedkov 

tabuľka č.2 prehľad civilných izraelských ochranných masiek

tabuľka č.3 prehľad civilných izraelských ochranných kapucní

detské ochranné prostriedky Respro Inpro MULTIPRO

vek dieťaťa 2 až 8 rokov 0 až 3 roky 0 až 10 rokov

hmotnosť [kg] 1,2 1,55 1,4

napájanie 4 batérie lítiové + MnO2 veľkosť 2/3 A 4 batérie lítiové + MnO2 veľkosť 2/3 A 4 batérie lítiové + MnO2 veľkosť 2/3 A

prevádzkové napätie 2,7 volta 2,7 volta 2,7 volta

prietok vzduchu 45 l/min 45 l/min 40 l/min

prevádzková doba bez výmeny batérie 14 hodín 14 hodín 14 hodín

doba použiteľnosti 10 rokov 10 rokov 10 rokov

odolnosť na kvapalný yperit 6 hodín 6 hodín 6 hodín

výhody

zloženie

jednoduchá konštrukcia, maximálny 
komfort, vysoká bezpečnosť, ľahká 

manipulácia

maximálny komfort, vysoká 
bezpečnosť, ľahká manipulácia

zabezpečuje maximálny komfort, 
vysoká bezpečnosť, ľahká manipulácia 

ľahká a flexibilná  nepriepustná 
kapucňa, kompaktná spoľahlivá 

filtračná jednotka prívodu 
vzduchu,pohodlná vesta

obal z nepriepustného umelohmotného 
materiálu,popruhový systém, vysoko 

ochranný plastový obal,filtračná 
jednotka prívodu vzduchu

kapucňa z priesvitného nepriepustného 
laminátu, silikónový golier, spoľahlivá 

filtračná jednotka prívodu vzduchu, 
plastový ochranný obal

civilná ochranná maska  detská civilná ochranná maska 10A1

materiál odolný nepriepustný gumový odolný nepriepustný gumový

znesiteľnosť 24 hodín 24 hodín 

veľkosti jedna jedna

upínací systém 5 páskový 5 páskový

cena

životnosť masky 20 rokov 20 rokov

rok výroby 2002 2002

výhody

Civilná ochranná maska 4A1  

1 080 Kč 1 500 Kč

rýchlo upínacie pracky pre rýchlejšie 
nasadenie, vysoká zrozumiteľnosť 

hovoru

ľahká, pohodlná, nízky dýchací odpor, 
vysoká zrozumiteľnosť, možnosť 
prijímania tekutín v zamorenom 

priestore

ochranná kapucňa CAHBS ochranná kapucňa CAPS

materiál kapucne 4 vrstvový plastový laminát 4 vrstvový plastový laminát

veľkosť jedna univerzálna dve 

zloženie

výhody

prívod vzduchu

ochranná kapucňa pre civilné 
obyvateľstvo

ľahká ohybná nepriepustná kapucňa, 
dve vzduchové zásobovacie jednotky

ľahká ohybná nepriepustná kapucňa, 
silikónový golier, upínací systém, 

bedrový pás, ventilátor, NCB – filter

možnosť prijímania tekutín v 
zamorenom priestore, určený pre ľudí 
so zdravotnými ťažkosťami, vysoká 

úroveň ochrany,veľké zorné pole

veľké zorné pole, vysoký fyziologický 
komfort, jednoduchá 

manipulácia,možnosť nosenia 
okuliarov, možnosť použitia aj pre 

bradatých pánov

cez dva NBC- filtre s prietokom 
vzduchu 45 l / min

cez NBC – filter s prietokom vzduchu 
45 l / min , napojený na 4 lítiové MnO2 

2 / 3 batérie veľkosti, poskytujúce 
najmenej 25 hod. nepretržitú prevádzku



tabuľka č.4 technické parametre izraelského ochranného filtra

tabuľka č.5 technické parametre švédskych civilných ochranných kapucní 

tabuľka č.6 technické parametre švédskych civilných ochranných masiek

parametre NBC kanistrový filter 80

typ filtra kombinovaný

závit 40 x 1/7 ''

trvanlivosť filtra 15 rokov

hmotnosť 220 g

rozmery (priemer x šírka)  106 x 75 mm

prienik aerosolov  <0.01%

filtračné médium sklenené vlákna HEPA

odolnosť  voči dimetyl metylfosfonát 

odolnosť   voči chlórkyanu

výhody

 250 min. 
(pri prietoku 30 l / min a  koncentrácií 3

,0 mg / l)

100 min. (pri prietoku 30 l / min 
a koncentrácie 2,4 mg / l)

ľahký, vysoká trvanlivosť, malý 
dýchací odpor 

ochranná kapucňa pre civilné obyvateľstvo SR 76 SR 77

zaisťuje ochranu 

použitie

materiál

hmotnosť 590 g 590 g

veľkosti dve (malá a stredná veľkosť)

filter kombinovaný ABEK1P3/HE/P100

trvanlivosť kapucňa 15 rokov, filter 7,5 roka kapucňa 15 rokov, filter 7,5 roka

použitie pri teplotách

výhody

 dýchacích ciest, ochranu očí, hlavy a 
krku

 dýchacích ciest, ochranu očí, hlavy a 
krku

 proti prachu, dymu, baktériami, vírusmi
, biologickými bojovými prostriedkami 

a širokou 
radou organických, anorganických a ky

slých plynov  

 proti prachu, dymu, baktériami, vírusmi
, biologickými bojovými prostriedkami 

a širokou 
radou organických, anorganických a ky

slých plynov  

polmaska je zo silikónu, kapucňa je 
vyrobená z nehorľavého chemicky 

odolného materiálu

polmaska je zo silikónu, kapucňa je 
vyrobená z nehorľavého chemicky 

odolného materiálu

dve veľkosti (S / M a M / L)

SR 510 P3, SR 331-2 ABEK1-CO

- 30 °C až + 60 °C - 30 °C až + 60 °C

žiadny popruhový systém, ochranné 
schopnosti môžu využiť i fúzatý páni

žiadny popruhový systém, ochranné 
schopnosti môžu využiť i fúzatý páni

ochranné civilné masky Švédsko plynová maska – SKYDDSMASK-51

materiál odolný nepriepustný gumový odolný nepriepustný gumový

zorné pole 88% 88%

znesiteľnosť 24 hodín 24 hodín

veľkosti dve tri

cena

výhody vysoká zrozumiteľnosť

trvanlivosť 20 rokov 20 rokov

Forsheda A4 NBC maska

1 440 Kč 3 042 Kč

veľké zorné pole, vysoká spoľahlivosť, 
viacero veľkostí



Príloha č. 4 – Zabezpečenie PIO na Slovensku

graf č.1 deti do 18. mesiacov

graf č.2 deti od 18.mesiacov do 6 rokov

graf č.3 Školopovinné deti



graf č.4 Dospelí

graf č.5 Diagnostická dozimetria a zdravotnická ochrana

graf č.6 Protiprachová ochrana



Príloha č. 5 – Finančná náročnosť celkovej obnovy PIO v ČR

tabuľka č.1 finančná náročnosť celkovej obnovy PIO v ČR

prostriedok typ prostriedku cena za kus financie v mld. Kč

Deti do 1 roku 92603 detský vak 12000 1,11

Deti od 1 do 6 rokov 484623 Clean Air Child 12960 6,28

Deti od 6 do 12 rokov 775809 Clean Air Child 12960 10,05

Deti od 12 do 18 rokov 824168 CM – 5 3000 2,47

380702 CM – 5 3000 1,14

Personál v IZS 308677 CM – 6 3000 0,93

Celkom 2866583 21,99

Počet 
obyvateľov 
1.1.2010

CleanAir Smart – 
Baby

detská 
kazajka

detská 
kazajka

ochranná 
maska

Obyvatelia umiestnení v 
zdrav. a soc.zariadeniach

ochranná 
maska

ochranná 
maska


