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Anotace  

 

VIDMOCHOVÁ, Z.: Prostředky individuální ochrany ve světě. VŠB- TU Ostrava, 

2009. 

               V bakalářské práci se zabývám Prostředky individuální ochrany (PIO) v České, 

Slovenské a Polské republice. Cílem je zjistit kapacity PIO jak v České republice, tak 

v okolních zemích, způsoby jejich vydání a také navrhnout moţnosti spolupráce mezi 

jednotlivými zeměmi při výdeji PIO za krizových stavů .  

              Bakalářská práce obsahuje popis a charakteristiku pouţívaných PIO 

v jednotlivých zemích, připravenost IZS a ostatních sloţek na krizové situace a dále 

obsahuje informace o stávajících opatřeních v Moravskoslezském kraji.  

 

 

Klíčová slova: Prostředky individuální ochrany (PIO), výdej PIO, krizový stav (situace),     

                         Integrovaný záchranný systém (IZS) 

 

Anotation 
 

 VIDMOCHOVÁ, Z.: Personal Protection Devices in the World. VŠB- TU 

Ostrava, 2009. 

               My bachelor thesis deals with Personal Protection Devices in Czech and Slovak 

republic and in Poland. The aim is to allocate capacities of Personal Protection Devices in 

the Czech republic and neighbouring countries, to find out the ways of issuance and also to 

suggest possibilites for future cooperation among the countries in releasing PPD in critical 

situations. 

              Bachelor thesis contains description and characteristics of PPD used in the named 

countries, working order of Integrated Rescue System and other units in case of an 

emergency. Furthermore it brings description of measures taken in the Moravian-Silesian 

county.  

 

Key words: Personal Protection Devices(PPD), PPD release, emergency (situation),     

                         Integrated Rescue System (IRS) 
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1 Úvod 
 

        V posledních desetiletích lidstvo čím dál tím více ohroţuje moţnost vzniku různých 

mimořádných událostí ( dále jen ,,MU“), na které musí určitým způsobem reagovat. Není 

to tak dávno, co došlo k velkému rozvoji průmyslu a celkového hospodářství 

v průmyslových státech, dále k rozšiřování chemického průmyslu, rozvoje a vývoje 

nových chemikálií a díky tomu se i zvětšuje moţnost úniku nebezpečných látek do 

ţivotního prostředí. 

        V prostředí, kde se vyskytují nebezpečné látky, dochází ke kontaminaci osob a celé 

řady povrchů. Individuální ochrana je soubor opatření organizačních, operačních, 

ekonomických a jiných, jejichţ cílem je ochránit dýchací cesty a celkový povrch těla před 

účinky průmyslových škodlivin, radioaktivních, otravných a biologických látek a zbraním 

hromadného ničení na co největší úrovni.  

        Mimořádné události mohou vznikat jak v lokálním rozsahu i při provádění běţné 

činnosti obyvatelstva např. při haváriích vozidel na silnici, haváriích na ţeleznici, ale také 

vlivem teroristických akcí. Z tohoto důvodu bychom nikdo z nás neměli podceňovat 

mimořádné události, ale dobře se na ně připravit a zabránit tak panice, která často 

při takových situacích vzniká. 

        K individuální ochraně se pouţívají dva typy prostředků a to podle toho, jestli se 

jedná o krizový stav (dále jen ,,KS”), nebo se budou prostředky pouţívat v době míru. Co 

se týče válečného stavu, jedná se o typizované prostředky individuální ochrany a v době 

míru o prostředky improvizované ochrany. 

        Běţně pouţívanými prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou ochranné 

masky a dětské ochranné vaky. Ze zákona je dáno, ţe při krizovém stavu musí stát 

prostřednictvím hasičského záchranného sboru (dále jen ,,HZS”)  provést výdej prostředků 

individuální ochrany (dále jen ,,PIO“) pro vybrané kategorie. Ostatnímu obyvatelstvu se 

vytvářejí podmínky k nákupu PIO ve specializovaných prodejnách, protoţe občan si 

za svoji ochranu zodpovídá sám ! [7] 

      Toto téma jsem si vybrala vzhledem k tomu, ţe mě osobně zajímají prostředky 

individuální ochrany, které máme v České republice, jejich počet a komu by byly  

poskytnuty,  kdyby došlo ke krizové situaci. Dále mě zajímaly informace ze Slovenska  



4 

 

a Polska, jelikoţ jsou to sousední státy a myslím si, ţe pokud by došlo k nějakému 

problému, např. nedostatku těchto prostředků, byly by právě tyto státy vhodnými adepty 

na poskytnutí pomoci. 

         Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit kapacity PIO v České, Slovenské a Polské 

republice.  Dále jsem se zabývala výdejem těchto prostředků a navrţení lepšího postupu 

při výdeji PIO. Při získávání informací jsem vyuţívala literárních a internetových zdrojů. 

Telefonicky jsem komunikovala s Institutem civilní ochrany Lázně Bohdaneč. Co se týče 

civilní ochrany a PIO na Slovensku, pouţila jsem opět internetové zdroje, jako jsou např. 

stánky Ministerstva vnitra Slovenské republiky a Úřadu civilní ochrany ve Slovenské 

Ľupči. Podklady z Polska jsem získala jednak osobně v Těšíně a dále pomocí komunikace 

elektronickou poštou s odborem civilní obrany ve Waršavě. 

        Tato práce slouţí pro hasičské záchranné sbory v České, Slovenské a Polské republice 

a dále pro krajské úřady jednotlivých zemí. Bakalářská práce by měla poskytnout přehled 

typů PIO, které se pouţívají v jednotlivých zemích a způsob organizace výdeje těchto 

prostředků. 
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2  Rešerše literatury 

 

2.1 Legislativa 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

    Tento dokument projednává a řeší základní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva a její 

realizace na území České republiky [1]. 

 

Koncepce organizace a rozvoje civilní ochrany do roku 2015 

     Dokument pojednává o rozvoji civilní ochrany na území Slovenské republiky [2]. 

 

Vyhláška MV SR 314/1998 Sb., o podrobnostech na zabezpečování hospodaření 

s materiálem civilní ochrany. [3]. 

 

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

       V této vyhlášce jsou informace o výdeji prostředků individuální ochrany a způsobu 

informování obyvatelstva o moţném ohroţení [4] . 

 

2.2  Knižní publikace 

Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005 

      Tato kniha pojednává o vzniku civilní ochrany  a dále se zabývá hlavními úkoly, které 

spadají do civilní ochrany a jejichţ cílem je chránit civilní obyvatelstvo [24].  

 

Kroupa, M. a Říha, M. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání Praha: ARMEX PUBLISHING 

s.r.o., 2006 

      Kniha informuje o základních úkolech v oblasti ochrany obyvatelstva a popisuje hlavní 

úkoly, které se týkají civilní ochrany [25]. 

 

Martínek, B. Ochrana obyvatelstva I. 1. vydání Praha: Policejní akademie České 

republiky v Praze. 

      Publikace pojednává a popisuje úkoly civilní ochrany, jako je evakuace, varování 

a vyrozumění, PIO, dekontaminace a další [26]. 
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3 Prostředky individuální ochrany v ČR, Slovensku, Polsku 

 

3.1  PIO v ČR 

        Podle „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“ je 

s prostředky individuální ochrany počítáno jen pro válečný stav [2].                                      

 

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

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

kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci, včetně ochranných filtrů. Jsou 

výhradně určeny k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových 

otravných , radioaktivních a biologických látek. Jejich okamţité pouţití k ochraně 

obyvatelstva při bezprostředním nevojenském ohroţení, včetně teroristických útoků je 

nereálné [1].                       

 

3.2  Definice prostředků individuální ochrany 

 Jsou to prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla člověka 

před některými účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových škodlivin, které 

zahrnují: 

 toxické účinky otravných látek, toxinů a ostatních škodlivin 

 radiační a toxické účinky radioaktivních látek 

 infekční účinky biologických prostředků 

   Širší pojetí prostředků individuální ochrany 

 prostředky pro ochranu pracovníků, kde jsou předepsány zákoníkem práce 

 prostředky ochrany jednotlivce, zahrnují speciální prostředky ochrany pro potřeby 

armády 

 dýchací přístroje, protichemické a ochranné oděvy pro záchranáře, podle vyhlášky 

ministerstva vnitra č.255/1999 Sb. (dále jen ,,MV”), o technických podmínkách 

věcných prostředků poţární ochrany 

 jednoduché prostředky individuální ochrany únikového typu, jako jsou speciální 

šátky, kapesníky, kravaty límce, roušky, kapuce s filtry filtračními vloţkami 

 improvizované prostředky individuální ochrany pro obyvatelstvo, které lze zhotovit 

svépomocí [7,15] 
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3.3  Rozdělení prostředků individuální ochrany 

3.3.1  Podle věkových skupin 

 od narození do 1,5 roku, např. dětské ochranné vaky (dále jen ,,DV”) 

 od 1,5 do 3 let, např. dětské ochranné kazajky ( dále jen ,,DK” ) , dětské 

ochranné masky ( dále jen ,,DM” ) 

 od 3 do 6 let, např. dětské ochranné kazajky, dětské ochranné masky 

 od 6 do 18 let, dětské ochranné masky, ochranné masky ( dále jen ,,OM” ) 

                                                                                                                      [7,15, 25] 

3.3.2    Podle principů ochran 

 Filtrační prostředek individuální ochrany s ochranným filtrem 

 Izolační prostředek individuální ochrany s tlakovzdušným nebo kyslíkovým 

přístrojem [7, 25] 

3.3.3   Podle ochrany jednotlivých částí těla 

 Jen pro ochranu dýchacích cest, např. ochranná maska 

 Jen pro ochranu části těla, např. ochranné kalhoty s obuví 

 Jen pro ochranu těla, např. ochranný oděv bez ochranné masky 

 Kombinace výše uvedených [7] 

3.3.4   Podle určení 

 Pro obyvatelstvo 

 Pro záchranáře 

 Vševojskové 

 Pro vojenské specialisty jednotlivých druhů vojsk 

 Pro specialisty pro práce s vysoce toxickými látkami nebo specialisty pro práce 

a vysoce infekčními látkami [7] 
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3.4  Určení prostředků individuální ochrany 

 

      V právních úpravách, které pojednávají o prostředcích individuální ochrany 

se předpokládá, ţe za stavu ohroţení státu a za válečného stavu se bude provádět výdej 

pro vybrané kategorie osob: 

 Dětské ochranné vaky pro děti do 1,5(2) roku 

 Dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 3(6) let 

 Dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let (ukončení středoškolského 

vzdělání) 

 Ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

 Ochranné masky pro doprovod osob výše uvedených [6-9]  

  

      Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální 

ochrany ve specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny 

jejich maximální prodejní ceny. Seznam těchto prodejen je uveden na stánkách 

Ministerstva vnitra [7]. 

      Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují školská, sociální nebo 

obdobná zařízení jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi, dále i s jejich 

přípravou povinny vytvořit v nich podmínky pro jejich výdej, včetně ochranných oděvů 

[7]. 

 

 

3.5  Principy ochrany prostředků individuální ochrany 

 

3.5.1  Principy ochrany dýchacích cest 

 K zamezení vstupu škodlivin do organismu dýchacími cestami jsou známé dva 

principy : filtrační a izolační  

 Při filtračním principu  se škodliviny před vdechnutím zachytí filtračním 

zařízením nazývaným ochranný filtr. Filtrační ochrana je limitována dvěma 

faktory : mnoţstvím škodlivin obsaţených ve vzduchu a koncentrací kyslíku 

ve vzduchu. 
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 Izolační princip vyuţívá k zásobení organismu vzduchem nebo kyslíkem 

speciální zařízení jako jsou tlakovzdušné nebo kyslíkové přístroje. Na rozdíl 

od předchozího způsobu je na škodlivinách a mnoţství kyslíku v ovzduší 

prakticky nezávislá [7,8]. 

3.5.2    Principy ochrany povrchu těla  

                   

      Povrch těla lze před škodlivinami působícími přes kůţi chránit různými principy 

v závislosti na druhu a mnoţství škodlivin. V praxi jsou vyuţívány zásadně dva principy: 

izolační a filtrační, coţ není úplná analogie s principy ochrany dýchacích cest [7] 

 Izolační ochrana spočívá v prostém zabránění přístupu škodliviny k povrchu 

kůţe. Průnik škodliviny materiálem probíhá mechanismem difůze kapalin přes 

pevnou látku, coţ je jednosměrný pohyb molekul vrstvou materiálu. Závisí zde 

na druhu materiálu ochranného prostředku a na druhu škodliviny 

 Filtrační ochrany vyuţívají k zadrţení škodlivin absorpci, tj. k jejich rozpuštění, 

pohlcení v impregnaci tkaniny, aniţ by s touto impregnovanou částí chemicky 

reagovaly. V praxi byly vyuţity : 

- Adsorpční filtrační prostředky 

- Chemosorpční prostředky 

- Oleofobní prostředky [7, 24] 

      

 

3.6  Funkční parametry prostředků individuální ochrany 

 

 Těsnost neboli hermetičnost 

 Snesitelnost neboli doba pouţívání nesazeného prostředku 

 K dalším funkčním parametrům patří například hmotnost, viditelnost, přenos 

hlasu aj.[7]. 
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3.7  Ostatní parametry prostředků individuální ochrany 

   

 Záruční doba  

 Ţivotnost [7] 

 

 

 

      Limitní hodnota ţivotnosti u všech typů prostředků individuální ochrany je 50 let 

za předpokladu výměny některých drobných dílů, jako jsou např. vydechovací ventilky 

 a hlavně při dodrţení stanovených poţadavků na skladování. (CO 2-4) a ČSN 630001 

„Pryţové výrobky.Uskladňování a ošetřování kaučuku a výrobků z pryţe“ [7]. 

       

3.8  Informace o současném stavu prostředků individuální ochrany 

      Na tomto místě je třeba upozornit všechny potenciální uţivatele, zástupce pověřených 

úřadů, krajských úřadů, obcí v zónách havarijního plánování, kteří rozhodují o ponechání 

či vyřazení, nebo vrácení prostředků individuální ochrany, ač jde o výrobky zhotovené 

před více neţ 40-ti lety, jde o prostředky, které mohou zachránit lidský ţivot.  

K současnému stavu prostředků individuální ochrany je nutno dodat významnou 

skutečnost. Tyto prostředky byly vyvíjeny a dimenzovány na třetí světovou válku vedenou 

zbraněmi hromadného ničení a reţimy ţivota v ní. Z hlediska dnešních potřeb jsou proto 

předimenzované, coţ představuje pozitivní přínos v tom, ţe vyhovují s rezervou 

současným potřebám [7]. 

 

 

3.9 Volba a výběr vhodných typů a optimálních velikostí 

 

 Velikostní sortiment všech PIO byl stanoven na základě antropologického 

průzkumu československého obyvatelstva 

 U všech typů dětských vaků a kazajek je jen jedna velikost odpovídající věku dítěte 

 Zásadním parametrem, který určuje velikost všech druhů lícnic zavedených 

v systému ochrany obyvatelstva ČR, je tzv. morfologická výška obličeje 

 Je dostatečná laická kontrola těsnosti [7] 
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3.10  Čištění prostředků individuální ochrany 

 

      Čištění dětských ochranných vaků, kazajek a speciálních ochranných oděvů civilní 

ochrany ( dále jen ,,SOO-CO” ) po jejich pouţití po výcviku spočívá v jejich vytření 

suchými hadříky oboustranně po celém povrchu. Znečištěné prostředky je třeba omýt 

vlaţnou mýdlovou vodou, nesmí být promáčen difúzní filtr a prostředky nesmějí  být 

čištěny organickými rozpouštědly [7]. 

                                                                  

      Filtr se čistí suchým hadříkem, v případě potřeby je moţné do čistit i vlhkým hadříkem 

a mýdlem, ale musí být předem oboustranně uzavřen a je třeba bedlivě dbát, aby voda 

nepronikla do uzávěru filtrů [7]. 

 

3.11  Dezinfekce prostředků individuální ochrany 

       Hromadnou dezinfekci prostředků individuální ochrany lze provádět přehřátou vodní 

parou v kotlích nebo paroformaldehydových  komorách, výjimečně lze pouţít etylalkohol.  

K dezinfekci se doporučuje roztok formaldehydu, kterým se vytírá povrch lícnic a nechá 

se působit 30 minut, opláchne teplou vodou a vysuší. Stejně lze pouţít roztok ajatinu 

ve vodě, poté vysušit vnitřní strany lícnice suchým hadříkem a lícnici uloţit 

do polyetylénového sáčku [7].            

                                                                                                                                              

 

3.12  Odmořování prostředků individuální ochrany 

 

 Odmořování je rozklad a odstranění otravných látek z prostředků individuální 

ochrany 

 Detoxikace je obecný pojem pro rozklad a odstranění toxických látek 

 Dezaktivace je odstranění radioaktivních látek z povrchu ( v současné době se 

od pojmu ustupuje, neboť samotnou aktivitu odstranit nelze ) 

 Dekontaminace tímto pojmem lze laicky nahradit předchozí popsané 

 Odmořování vaků a kazajek se neprovádí, spálí se a zakopou na k tomu 

vyhrazeném místě [7]. 
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3.13 Prostředky individuální ochrany pouţívané v ČR    

[Příloha 1] 

 

Dětský ochranný vak DV-65 

 Určení: K ochraně povrchu těla dětí do 1,5 roku před toxickými účinky otravných  

látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky 

biologických prostředků. 

 Stručný popis: DV-65 je sloţen ze ţelezné kostry, pogumovaného textilu ţluté 

barvy a difúzního filtru  

 Období výroby: 1966-1973 

      Komplet tvoří:   

 Výstuţná kostra 

 Vak 

 Popruh 

 Návod na pouţití 

 Glycerínové mýdlo [7, 9, 24, 26] 

                      

Dětský ochranný vak DV-75 

 Určení: K ochraně povrchu těla dětí  od narození do 2 let před toxickými účinky 

otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek 

a infekčními účinky biologických prostředků 

 Stručný popis: DV-75 j sloţen ze hliníkové kostry, pogumovaného textilu růţové  

            barvy a dvou difúzních filtrů 

            Období výroby: 1980-1990 

      Komplet tvoří:  

 Výztuţná kostra 

 Vak 

 Popruh 

 Návod na pouţití 

 Nádoba na tekutou stravu a kojenecká láhev 

 Náhradní dětská postýlka [7, 9, 24, 26] 
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Dětská ochranná kazajka DK-62 

 Určení: K ochraně dýchacích cest a horní částí povrchu těla dětí od 1,5 roku do 3 

let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky 

radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je sloţena z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu ţluté barvy, 

noţního dmychadla, vrapové hadice a filtru MOF-2 (MOF-4). Dodávka vzduchu 

do kazajky je zabezpečována dmýcháním doprovodnou osobou 

 Období výroby: 1962-1965 

      Komplet tvoří: 

 Vlastní kazajka s průzorem a ventilovými komorami 

 Dva opasky  

 Nafukovací temní poduška 

 Spojovací vrapová hadice 

 Dmychadlo pro vhánění vzduchu 

 Ochranný filtr  [7,9, 24, 26]                                

 

 

Dětská ochranná kazajka DK-88 

 Určení: K ochraně dýchacích cest a horní částí povrchu těla dětí od 1,5 roku do 3 

let před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky 

radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je sloţena z kazajky zhotovené z pogumovaného textilu růţové 

barvy, ventilátorku, elektromotorku na baterie, filtru MOF-4 (MOF-5). Dodávka 

vzduchu do kazajky přes filtr je zabezpečována nucenou ventilací 

 Období výroby: 1991-1992 

      Komplet tvoří: 

 Vlastní kazajka s průzorem a opaskem  

 Motorek s ventilátorkem a ochranným filtrem  

 Náhradní ruční dmychadlo se spojovací hadicí 

 Vědro z plastické hmoty k uloţení kompletu 

 Nádoba z plastu pro příjem tekuté stravy [7, 9, 24, 26] 
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Dětská ochranná maska DM-1 

 Určení: : K ochraně dýchacích cest od 1,5 roku do 15 let před toxickými účinky 

otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek 

a infekčními účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je obličejová maska s šesti-páskovým gumotextilním upínacím 

systémem. Lícnice je růţové barvy s pevně připojenou vrapovou hadicí, aplikuje 

se s filtry MOF-2,MOF-4 (MOF-5) 

 Období výroby: 1963-1970 

            Komplet tvoří: 

 Lícnice 

 Ochranný filtr 

 Pohotovostní brašna  

 V balení po 120-ti kusech je návod a radiometr [7, 9, 24, 26] 

 

 

 Civilní ochranná maska CM-3-3/h 

 Určení: K ochraně dýchacích cest dětí do 10-ti let před toxickými účinky otravných 

látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními 

účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je totoţná s lícnicí CM-3, velikost 3 ale komplet je přizpůsoben 

pro pouţití dětmi ve stáří do 10-ti let s tím, ţe je komplet doplněn vrapovou 

spojovací hadicí a pohotovostní brašna CM-3 je nahrazena pohotovostní brašnou 

DM-1 má na dně distanční kolíčky, aby filtr nepřiléhal těsně ke dnu a nemohlo 

dojít k jeho ucpání 

 Období výroby: 1965-1972 

            Komplet tvoří: 

 Lícnice 

 Ochranný filtr 

 Glycerinové mýdlo 

 V bedně po 120-ti kusech je návod a faciometr [7,9] 
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Civilní ochranná maska CM-3 

 Určení: K ochraně dýchacích cest obyvatelstva od věku 6-ti let před toxickými 

účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních 

látek a infekčními účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je obličejová maska s šesti-páskovým gumotextilním upínacím 

systémem. Lícnice je šedé barvy a aplikuje se s filtry MOF-2, MOF-4 (MOF-5). 

Které se šroubují přímo na vdechovací komoru lícnice 

 Období výroby: 1962-1974 

      Komplet tvoří: 

 Lícnice 

 Ochranný filtr 

 Pohotovostní brašna 

 Glycerinové mýdlo 

 V bedně po 120-ti kusech je návod a radiometr [7, 9, 24, 26 ]                                                               

 

Civilní ochranná maska CM-4 

 Určení: K ochraně dýchacích cest osob působících v zařízení CO a osob 

umístěných ve zdravotnických a sociálních zřízení, dětí od věku 12-ti let 

a doprovod před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými 

účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je obličejová maska s pěti-páskovým gumotextilním upínacím 

systémem. Lícnice je šedé barvy, aplikuje se přímo šroubovacími filtry MOF-2,  

      MOF-4, MOF-5 a MOF-6M                                                 

 Období výroby: 1975-2003 

             Komplet tvoří: 

 Lícnice 

 Ochranný filtr 

 Pohotovostní brašna 

 V bedně po 30-ti kusech je návod na pouţívání CM-4 a faciometr II [7, 9, 24, 26]                                                  

 

Ochranná maska CM-5 

 Určení: : K ochraně dýchacích cest osob působících v zařízení CO před toxickými 

účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky radioaktivních 

látek a infekčními účinky biologických prostředků. 
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 Stručný popis: je obličejová maska s pěti-páskovým gumotextilním upínacím 

systémem, lícnice se vyrábí zpravidla v oranţové nebo černé barvě, aplikuje se 

přímo šroubovatelnými filtry MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M 

 Období výroby: od roku 1999 

      Komplet tvoří:  

 Lícnice 

 Ochranný filtr 

 Pohotovostní brašna 

 Glycerínové mýdlo 

 Dodává se v textilní brašně, kde je návod a faciometr II  [7, 9, 24, 26] 

                                                                                    

 

Ochranná maska CM-6 

 Určení: Předpokládá se k vyuţití pro ochranu dýchacích cest osob působících 

v zařízeních civilní ochrany, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními a toxickými účinky 

radioaktivních látek a infekčními účinky biologických prostředků. 

 Stručný popis: je obličejová, maska s pěti-páskovým textilním upínacím systémem, 

vyrábí se v pastelových barvách podle přání zákazníka. Aplikuje se s ochrannými 

filtry se závitem 40x1/7“. Na rozdíl od všech uvedených typů lícnic řady CM má 

volitelné napojení filtru z pravé nebo levé strany 

 Období výroby: od roku 2002 

             Komplet tvoří: 

 Lícnice  

 Ochranný filtr 

 Pohotovostní brašna 

 Návod na pouţití [7, 9, 24, 26] 
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Ochranná rouška OR-1 

 Určení: jednoúčelový prostředek k ochraně dýchacích cest dětí od 9-ti měsíců 

aţ dospělých osob před radiačními a toxickými účinky radioaktivních látek 

a částečně před infekčními účinky biologických prostředků, jsou-li tyto škodliviny 

pouţity ve formě prachu nebo aerosolu. Neposkytuje však ţádnou ochranu proti 

otravným látkám a průmyslovým škodlivinám. Byla vydána pro obyvatelstvo 

ţijících v zónách havarijního plánování jaderných elektráren 

 Stručný popis: je vyrobena z textilu a skládá se z přední textilní lícní části se dvěma 

zorníky z průhledné fólie, podbradníku a těsnění. Ve spodní části lícnice je mezi 

dvěma textilními vrstvami vloţena textilní filtrační vloţka, která je schopna 

zachytávat prachové částice. K zadní části lícnice jsou přišity upínací pásky 

 Období výroby: 1960 

      Komplet tvoří: 

 Lícnice 

 Polyetylénový sáček k uloţení 

 V krabici po 20-ti kusech je návod na pouţití [7, 9, 24, 26] 

 

Speciální ochranný oděv SOO-CO 

 Určení: K hermetické izolační ochraně povrchu těla osob působících v základních 

sloţkách IZS a pro osoby v zařízeních civilní ochrany k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva před toxickými účinky otravných látek, toxinů a radiačními 

a toxickými účinky radioaktivních látek a infekčními účinky biologických 

prostředků. 

 Stručný popis: skládá se z jednodílné kombinézy s kapucí, je vyroben 

z pogumovaného textilu, kombinuje se s ochrannou maskou CM-4 

 Období výroby: 1987-1992 [7, 24] 

 

 

Malé ochranné filtry ( dále jen ,,MOF” ) 

 Určení: K ochraně dýchacích cest jako hlavní funkční součást prostředků 

individuální ochrany 

 Stručný popis: Kaţdý filtr MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6M sestává z těla filtru, 

které obsahuje filtrační (filtrační papír) a sorpční část (sorbent). Je opatřeno víčkem 

a těsněním z polyetylénu 
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 Období výroby: 1976-1999. výrobní technologie MOF-5 a MOF-6M je k dispozici 

a lze zahájit hromadnou výrobu [7, 24] 

 

3.14   Doplňky  k prostředkům individuální ochrany 

 Faciometry 

 Brýlové vloţky 

 Brašny 

 Glycerínové mýdlo 

 Balení [7] 

 

3.15  Podmínky používání prostředků individuální ochrany 

      Prostředky individuální ochrany lze dále uţívat jen za předpokladu, ţe nevykazují tyto 

závady: 

Dětské ochranné vaky, kazajky a oděvy 

 Roztrţení nebo proděravění vaku, kazajky nebo oděvu 

 Narušení krycí fólie difúzního filtru 

 Deformace kostry vaku, eventuálně pákového uzávěru vaku nebo jejich silné 

poškození 

 Rozbití nebo ztráta některé části vaku nebo kazajky 

Lícnice ochranných masek 

 Proděravění pryţe 

 Rozbití zorníku 

 Narušení pryţe trhlinami přesahujícími třetinu síly stěny pryţe 

 Narušení těsnosti lícnice jejím silným zhnědnutím – při nasazení na obličej 

nevyhoví laické kontrole těsnosti 

 

Ochranné filtry 

 Tělo, nebo závit filtru jsou deformovány nebo proděravěny 

 Zjištění vysoké vlhkosti filtru 

 Ohoření filtru či jinému vystavení vysokým teplotám [7] 
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3.16   Trendy vývoje prostředků individuální ochrany 

      Předpoklady k praktickému uplatnění objevů pro konstrukce nových prostředků 

individuální ochrany jsou aplikace nových plastických hmot, objev elektronické kůţe, 

mikroelektroniky, nanotechnologie, genové inţenýrství, miniaturizace výrobků, PC 

technologie konstrukcí prototypů. Jejich aplikace jsou v rukou konstruktérů a výrobců [7]. 

 

3.17   PIO na Slovensku 

Civilní ochrana obyvatelstva na Slovensku vychází z těchto hlavních zákonů : 

 

1. Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 42/1994 sb. o civilní ochraně obyvatelstva 

ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon č. 387/2002 sb. o řízení státu v krizové situaci mimo čas války a vojenského 

stavu ve znění pozdějších předpisů 

3. Zákon č. 314/1998 sb. o podrobnostech na zabezpečení hospodaření s materiálem CO ve 

znění pozdějších předpisů 

 

       Z vyhlášky ministerstva vnitra Slovenské republiky 314/1998 sb. o podrobnostech 

na zabezpečení hospodaření s materiálem civilní ochrany je zřejmé, ţe PIO budou za 

válečné pohotovosti státu vydávány bezplatně všem obyvatelům Slovenské republiky [4].  

 

      Na základě výsledků ve Vzdělávacím a technickém ústavě  ve Slovenské Ľupči  je 

moţné říci, ţe zabezpečení obyvatelstva plně funkčními prostředky se pohybuje kolem 

70 % [4]. 

      Mezi Základní druhy prostředků, které se pouţívají na Slovenku, patří dětský ochranný 

vak DV-65, dětský ochranný vak DV-75, dětská ochranná kazajka DK-88 (DK-88/93), 

dětská ochranná maska DM-1, dětská ochranná maska CM-3/3h, ochranná maska CM-3, 

ochranná maska CM-4, ochranná rouška OR-1 [11]. 
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3.18  PIO v Polsku 

 

       „V Polsku jsou poskytovány masky všem lidem a dětem bez rozdílu. Při krizové 

situaci vydává masky armáda a ne hasičský záchranný sbor“ [18]. 

Vychází z art. 137 ústavy ze dne 21.11.1967 o Obraně republiky Polské ve znění 

pozdějších předpisů. 

        Podrobný katalog zadání civilní obrany se nachází v Prvním dodatkovém protokolu 

do Ţenevské konvence z 12.8.1949, který republika Polska přijala  roku1991 [33] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

„ Základní dělení masek v Polsku “ [Příloha 2]  

 

 Dětské kapuce s elektrickým pohonem výměny vzduchu ( 1- 4 let ) 

 Dětské ochranné vaky ( 3 – 10 let ) 

 Dětské schránky s vlastní filtrační instalací ( 3 – 8 let ) 

 Dětské plynové masky ( 7 – 18 let )  [33] 

 

Typy ochranných masek :  

 

 Kapuce KO 1 

 MUA 

 MC – 1 

 MC – X 

 MT 213/2 

 MP – 4 ( nejvíce pouţívaná ) 

 MP – 5  [33] 

 

Filtry 

 

 FP 211/1-P3/ typu A2-P3; B2-P3; E2-P3; K2-P3; NO-P3; Hg-P3 

 FP 211/1-P3/W typu A2B2E2K2-P3; PN-EN-141, PN-EN-14    [18] 
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4 Využití ochranné masky 
 

      Ochranná maska s ochranným filtrem chrání dýchací orgány a oči uţivatele proti 

chemickým látkám, radioaktivnímu prachu a bojovým biologickým (bakteriologickým) 

látkám. Nechrání proti oxidu uhelnatému a pouţívá se v prostředí s hladinou kyslíku 

nad 17 % obj. Tento postup nasazení OM je obecně platný pro všechny typy ochranných 

masek [8]. 

 

4.1 Příprava ochranné masky 

      Nejdříve zkontrolujeme celistvost lícnice ochranné masky, panoramatických 

zorníkových skel a upínacích pásků, ověříme čistotu funkčních ploch vdechovacích  

a vydechovacích ventilků, poté  přišroubujeme ochranný filtr. Masku nasadíme a utěsníme 

na obličeji pomocí páskového upínadla (dotahujeme postupně od horních upínacích 

pásků), povolíme spodní pásky a masku sejmeme. Nakonec masku uloţíme do otevřené 

brašny[8].    

                                                             

4.2 Použití ochranné masky                    

      Vyjmeme ochrannou masku z ochranné brašny, lícnici uchopíme oběma rukama 

za spodní a střední upínací pásky a lícnici co nejvíce rozevřeme,  musíme zatajit dech 

a zavřít oči,  přiloţíme spodní část lícnice pod bradu a přetáhneme páskové upínadlo 

přes hlavu, dotáhneme spodní pásky a masku upravíme na obličeji, potom otevřeme oči 

a prudce vydechneme. Nakonec zkontrolujeme těsnost ochranné masky a to tak, ţe dlaní 

zakryjeme vdechovací otvor filtru a několika vdechy a výdechy zkontrolujeme, zda 

maskou neprochází vzduch (maska se musí přisát k obličeji) [8]. 

 

4.3 Sejmutí ochranné masky 

      Uchopíme lícnici za spodní část a směrem nahoru stáhneme ochrannou masku, poté 

vyčistíme a ošetříme ochrannou masku - vytřením hadříkem, který je navlhčený 

v desinfekčním roztoku (ethanol, formaldehyd, ajatin) do sucha a nakonec uloţíme 

ochrannou masku do brašny [8]. 
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5  Výdej PIO  

    

5.1  Výdej PIO v ČR     

 

      Při válečném stavu je prováděn výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané 

kategorie osob. Rozhodne–li Bezpečnostní rada státu o výdeji prostředků individuální 

ochrany, bude z centrálních skladů na základě vyhlášky Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb. 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva dáván materiál pro vymezené kategorie 

obyvatelstva cestou výdejních středisek. 

 K prostředkům individuální ochrany, které jsou poskytovány vybraným kategoriím 

obyvatelstva, patří : 

- dětské ochranné vaky ( děti do 1,5 roku ) 

- dětské ochranné kazajky ( děti od 1,5 roku do 6 let ) 

- dětské ochranné masky ( děti od 1,5 roku do 18 let ) 

- ochranné masky ( osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních ) 

- ochranné masky ( personál CO ) 

Chybějící PIO budou doplněny systémem hospodářských opatření pro krizové stavy 

pomocí státu (zákon 241/2000 sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ve znění 

pozdějších předpisů). Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky pro nákup PIO 

ve speciálních prodejnách za regulovanou cenu garantovanou státem. [5,6,14]. 

 

5.1.1  Informace pro vybrané kategorie osob o výdeji PIO: 

Při  krizové situaci budou občané o organizaci a průběhu výdeje informování pomocí: 

- mobilních prostředků HZS, policie České republiky, městské policie aj. 

- místního rozhlasu ve městě 

- rozhlasu na závodech, velkoprodejnách 

- regionálního a televizního vysílání 

- nařízením starosty (vyhláškou), letáky 

- vyuţitím výlepových ploch [9] 
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5.1.2  Výdej PIO při krizové situaci by probíhal v určených výdejních střediscích, 

pro které jsou: 

1) vybrány a připraveny prostory pro uskladnění 

2) zabezpečen personál pro výdej PIO 

3) zabezpečená evidence, výdej a příjem PIO [9] 

 

      Výdejní místa se většinou zřizují v předškolních, školských, zdravotnických 

a sociálních zařízeních. Pokud by se stalo, ţe by nestačila stanovená výdejní místa 

vzhledem k plánovaným počtům, dají se vytvořit další výdejní střediska ve veřejných 

a obecních budovách. Výdej PIO je prováděn na základě pokynů hejtmana, výdejní 

střediska a jejich personální obsazení zabezpečí orgány magistrátu města a obecní úřady. 

Rozvoz PIO bude zabezpečen smluvními dopravci z centrálních skladů HZS kraje, vozidly 

Logistiky HZS nebo smluvně zajištěnými dopravními prostředky magistrátu města 

a obecních úřadů [13]. 

 

5.1.3 Počet PIO k zabezpečení výdeje se stanovuje: 

1) podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních  ( zabezpečuje magistrát –  úřad) 

2) podle projektované kapacity školských zařízení 

3) podle lůţkové kapacity zdravotnických a sociálních zařízení a obdobných zařízení 

Ponechává se rezerva 10 % z uvedených počtů [13]. 

 

      Prostředky individuální ochrany se vybavují také základní sloţky integrovaného 

záchranného systému (dále jen ,,IZS”), personál stanovených zařízení civilní ochrany, 

členové jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří nejsou vybaveni izolačními dýchacími 

přístroji a jsou předurčeni k výkonu činností souvisejících s ochranou obyvatelstva. Druh 

a mnoţství typových prostředků stanovuje HZS kraje, dále je také smluvně zapůjčuje 

ze svých zásob, pokud je má k dispozici, nebo na základě ţádosti oprávněné osoby 

(primátor-starosta) zajišťuje bezúplatný převod vlastnictví nebo změnu práva hospodaření 

[16]. 

 

      Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává jako součást havarijního plánu kraje Plán 

individuální ochrany obyvatelstva, který řeší uskladněné počty PIO v centrálním skladě, 

moţnosti jejich dílčího uskladnění a nasazení, systém rozvozu, výdeje a zpětného 
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přebírání, seznam výdejních středisek, zabezpečení činnosti centrálního skladu jako 

výdejního střediska, rozdělení odpovědnosti za provedení individuální ochrany, přehled 

prodejen se sortimentem ochranných prostředků v regionu [13]. 

 

 

5.2  Výdej PIO na Slovensku 

 

      Výdej PIO je totoţný s výdejem PIO v České republice, coţ jsem zjistila na základě 

osobní konzultace [30] a [31] ve Vzdělávacím ústavě ve Slovenské Ľupči.  

      Výdej probíhá ve stanovených výdejních střediscích, který provádí vyškolený personál 

v oboru PIO a tento personál také vede evidenci o PIO.  

Výdej PIO se provádí ihned po vyhlášení ohroţení [30, 31]. 

 

5.3  Výdej PIO v Polsku 

 

       Výdej PIO v Polsku probíhá stejným způsobem jako výdej PIO v České a Slovenské 

republice. Jediný rozdíl při výdeji PIO je, ţe organizován armádou a ne HZS.  

Pořizování a distribuci PIO má na starosti Civilní ochrana Občana Republiky Polské [33]. 
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6  Skladování materiálu CO  
 

6.1  Skladování materiálu CO v České republice 

 

6.1.1  Materiál CO se skladuje ve skladě civilní ochrany, který je určený na tento 

účel skladování a který dále:  

 

- je vybavený na zabezpečení jeho skladování, ochrany, prohlídek, ošetření a výdeje 

- je vybavený nouzovým osvětlením ( bez otevřeného plamene) 

- je vybavený teploměrem a vlhkoměrem na sledování teploty a relativní vlhkosti vzduchu 

- zabezpečuje vnitřní teplotu od 10 do 25 stupňů Celsia 

- zabezpečuje relativní vlhkost vzduchu mezi 50 aţ 80 % 

- umoţňuje větrání bez vytváření průvanu a vniknutí prachu 

- má okenní tabule natřené červenou nebo fialovou barvou, která tlumí vniknutí slunečního   

  světla 

- umoţňuje skladování materiálu nejméně 100 cm od vytápěcích těles a jeho ochranu před  

  sálavým teplem 

- umoţňuje skladování materiálu bez kontaktu se stěnami a stropem a ve vzdálenosti  

  minimálně 20 cm od podlahy 

- je zabezpečený proti vniknutí neoprávněných osob 

- je zabezpečený protipoţárním zařízením 

- poskytuje vhodné podmínky na manipulaci, prohlídky a ošetřování materiálu a umoţňuje   

  jeho rozloţení tak, aby byla dosáhnutá úplnost souprav a přehled o jeho druzích, mnoţství    

  a velikosti  

- je označený mezinárodním poznávacím znakem CO [4] 

 

6.1.2  Ve skladě se nesmí: 

- skladovat organické rozpouštědla, pohonné látky, dezinfekční prostředky, anorganické  

   kyseliny, alkalické hydroxidy a jiné agresivní látky 

- pouţívat elektrické stroje a zařízení, při kterých činností vzniká jiskřením ozón [4] 
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6.1.3  Ve skladě se vede: 

- záznam o vstupu osob do skladu 

- záznam výsledků sledované teploty a relativní vlhkosti vzduchu 

- záznam o pouţití náhradních klíčů 

- záznam o výsledcích kontrol 

- záznam o vykonané práci ve skladě 

- evidence skladovaného materiálu (na závěsných štítcích a skladových kartách) [4] 

                                                                  

6.1.4   Klíče od skladu: 

Náhradní klíče od skladu se ukládají tak, aby v případě potřeby a nepřítomnosti skladníka, 

bylo moţné otevřít sklad komisí [4]. 

 

6.1.5  Způsob skladování PIO: 

- PIO se skladují v původních obalech, přičemţ dětské ochranné vaky se skladují nejvíc 

v pěti vrstvách na sobě 

- pokud skladování prostředků individuální ochrany není moţné v původních obalech  

 skladují se: 

 ochranné masky zkompletované v kapsách uloţených kolmo v regálech v jedné 

vrstvě 

 dětské ochranné vaky na regálech a jsou překryty fólií proti prachu 

- zkompletováním ochranné masky se rozumí uloţení lícnice ochranné masky zabalené 

do polyetylénového sáčku a ochranného filtru v obale a uzavřeného víčkem a zátkou 

do kapsy [4].                                  
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6.2  Skladování materiálu CO na Slovensku 

                                           

       Skladování materiálu CO je totoţný s Českou republikou. Skladování materiálu 

probíhá ve skladech civilní ochrany a poţadavky na skladováni jsou shodné s poţadavky, 

které má i Česká republika, coţ mi bylo opět sděleno na základě osobní konzultace [30] 

 a [31] ve Vzdělávacím ústavě ve Slovenské Ľupči. 

 

6.3  Skladování materiálu v Polsku 

 

       Skladování materiálu CO je opět shodné se skladováním v České a Slovenské 

republice. Probíhá ve skladech civilní obrany, kde jsou dodrţovány stejné pravidla 

pro skladování materiálu CO [33]  . 
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7  Využití složek IZS při mezinárodní spolupráci 
 

7.1  Mezinárodní smlouvy a dohody 

- dohody na úrovni krajů: 

 

      Zatím kraje málo vyuţívají moţnost vzájemného poskytování pomoci mezi 

sousedícími regiony různých států na základě příhraničních dohod podle zákona o IZS. 

Krajský úřad má moţnost uzavírat dohody ,,s příslušným územním celkem sousedního 

státu“, jedná se tedy o dohodu na regionální úrovni. Podmínkou je zveřejnění dohody 

ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. Spolupráce sloţek IZS probíhá zatím 

většinou na základě samostatných dohod regionálních hasičských záchranných sborů, 

Horské sluţby a dalších sloţek IZS [10]. 

 

- dohody o vzájemné spolupráci se Slovenskem, Polskem – tzv. přeshraniční dohody: 

 

      Česká republika má uzavřeny mezistátní dvoustranné dohody o pomoci při katastrofách 

a ţivelních pohromách se všemi sousedními zeměmi a Maďarskem, coţ umoţňuje 

záchranným jednotkám v případě mimořádné události překračovat státní hranice 

ve zjednodušeném reţimu. Dohody jsou součástí právního systému ČR, protoţe proběhly 

ve všech zemích ratifikačním procesem a jsou zveřejněny ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Se slovenskými a polskými hasiči jsou mezistátní dohody rozpracovány aţ do podoby 

společných metodických pokynů pro spolupráci při vzájemné pomoci při zdolávání 

mimořádných událostí. Tyto metodiky upravují např. společná školení, cvičení 

a vzájemnou výměnu informací [10]. 

 

      Základem a součástí kaţdé mezinárodní smlouvy o informovanosti na mimořádné 

události je vzájemné vyrozumění a varování a ostatní procedury s tím spojené. 

Jednoduchým a osvědčeným způsobem je systém tzv. kontaktních bodů, coţ je stálá sluţba 

(většinou operační středisko), která vykonává funkci ,,pošťáka“. Směrem zvenku přijme 

informaci o krizové situaci a předá jí kompetentnímu orgánu a obráceně rozesílá na ostatní 

kontaktní body (místa) smluvních států o krizové situaci v mateřském státě upravenou 

do smluveného formátu. V ČR plní funkci kontaktního bodu pro nevojenské hrozby 

ve více případech OPIS MV GŘ HZS ČR [10]. 
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7.2  Mapa: 

 

 
                                                  

                 

                        Obrázek 1: příhraniční oblasti ČR s Polskem a Slovenskem [29]                         

       

 

      Na základě telefonického rozhovoru [28] jsem zjistila, ţe mezi ČR a SR je uzavřena  

"Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, o spolupráci a vzájemné 

pomoci při mimořádných událostech" - podepsaná v Bratislavě 23. listopadu 1998  

V návaznosti na tuto smlouvu byly ze strany HZS Zlínského kraje uzavřeny  

"Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí  
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v příhraničním území" a to s Krajským ředitelstvím Hasičského a záchranného sboru 

v Ţilině a Krajským ředitelstvím Hasičského a záchranného sboru v Trenčíně.  

Tyto dohody byly jiţ ověřovány společnými cvičeními v příhraničních oblastech.             

[32] 

 

 

7.3 Výdejní místa: 

 

      Na základě osobní konzultace [27] jsem se dozvěděla, ţe výdejní místa PIO nejsou 

předem určena. Jejich konkrétní stanoviště se určuje aţ ve chvíli, kdy nastane krizová 

situace  a  tím se opět prodluţuje doba výdeje a poskytnutí těchto prostředků občanům. Co 

se týče spolupráce a pomoci ostatních sloţek IZS při výdeji PIO jsem zjistila, ţe s takovým 

postupem se nepočítá. 

 

7.4 Návrh řešení výdeje PIO ve spolupráci s příhraničními oblastmi 

 

      Neodmyslitelnou součástí spolupráce při výdeji PIO v Moravskoslezském kraji 

se sousedním Polskem a Slovenskem je především intenzivní komunikace a vzájemné 

propojení s operačními středisky regionů v Polsku a Slovensku. Hlavní prioritou je v co 

nejkratší době zorganizovat bez zbytečných zmatků a chaosu výdej PIO tak, aby je občané  

obdrţeli v co nejkratší době, od vyhlášení krizové situace. Prostřednictvím operačních 

středisek jednotlivých územních celků u nás i v zahraničí se upřesní postup předávání PIO, 

který je však specifikován individuálními okolnostmi souvisejícími se specifikem dané 

lokality, ve které se budou PIO vydávat. Tím myslím hustotu obyvatelstva v dané lokalitě 

a v neposlední řadě operativnost při výdeji PIO (mobilní autobusy, terénní vozidla 

a speciální technika). Tato opatření by se měla ujednotit jak na území Polska, tak 

i Slovenska a jak jsem jiţ uvedla,  akce by měly zajišťovat příslušná operační střediska, 

která by měla být spolu v nepřetrţitém spojení. K efektivní spolupráci hasičských 

záchranných sborů v pohraničních oblastech by mělo docházet prostřednictvím vzájemné 

komunikace, řešení problémů a situací, poskytování sil a prostředků jednotlivých států. Ke 

zdokonalení spolupráce dochází v rámci společných tréninků a nácviků mimořádných 

událostí. 
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       Oba státy ČR a Slovensko mají v oblasti CO a vybavení PIO stejnou minulost. 

Ve skladech CO jsou k dispozici stejné typy ochranných masek i filtrů. Také jsou stejné 

typy dětských vaků, kazajek a ochranných oděvů. Tyto PIO byly vyráběny v Gumárnách 

Zubří  

(masky) a v Sigmě Lutín zase filtry. Vzájemná  pomoc Moravskoslezského kraje 

 a Slovenska je moţná přímo v poskytnutí PIO ze skladů materiálu CO, resp. ze zásob 

materiálových základen, které podléhají přímo celostátnímu komoditnímu centru. 

Na Slovensku je materiál CO zařazený v komoditní skupině KS – 14 pod správou MV. 

        Další moţná pomoc je v poskytnutí disponibilních zásob materiálu CO a náhradních 

dílů. 

        V neposlední řadě jde o vyuţívání odborných poznatků a dlouhodobých zkušeností 

nejen ve vývoji novějších typů PIO.         

         Co se týče spolupráce Moravskoslezského kraje s příhraničními oblastmi v Polsku je 

situace poněkud sloţitější. V Polsku mají jiné typy masek a filtrů neţ v ČR a Slovensku. 

To znamená, pokud by byla potřeba poskytnout tyto prostředky České nebo Slovenské 

republice, je nutné je dodat i s filtry, jelikoţ typy filtrů, které máme k dispozici, by nebyly 

kompatibilní. 
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8  Součinnost složek IZS 

 
 

      Při jakékoliv krizové situaci je základním a také nejdůleţitějším úkolem zásahu všech 

sloţek IZS pomoci a zachránit co nejvíce lidských ţivotů a dále zmírnit následky postiţení 

u zasaţených osob, které přeţili. Teprve aţ na dalším místě by měla být snaha zmírnit 

ekonomické škody a jiné aspekty řešené situace. 

      Maximální spolupráce jednotlivých sloţek IZS je uţ od počátku akce velmi důleţitá 

z pohledu specifických úkolů jednotlivých sloţek, hlavně co se týče  vzájemné pomoci 

při plnění úkolů zdravotnické části zásahu. Dostupnost členů Zdravotnické záchranné 

sluţby, záchranářů a lékařů je v dnešní době nejmenší ze všech sloţek IZS. Tento 

nedostatek se projeví hlavně v první hodině zásahu při krizové situaci. Pro kladný průběh 

těchto činností je potřeba vytvořit optimální podmínky a to je úkol zasahujících sloţek IZS 

[12] . 
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9 Návrh výdeje PIO v Moravskoslezském kraji 

 

      Prostředky individuální ochrany v České republice jsou poskytovány za krizových 

stavů jen vybraným kategoriím obyvatelstva. Patří zde děti do 18. let nebo do ukončení 

středoškolského studia, dále osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

a nakonec pro osoby pracující v základních a ostatních sloţkách IZS. Zbytek obyvatelstva 

má moţnost si tyto prostředky koupit u specializovaných firem. PIO se vyrábí jak 

pro narozené děti aţ  do 1,5 roku - dětské vaky, které jsou přenosné, dále pro ty starší od 3 

aţ 6 let - dětské kazajky a občanům do 18 let se poskytují dětské masky. Pro ty starší jsou 

pak uţ civilní masky. Při vyhlášení KS rozhodne Bezpečnostní rada státu o výdeji PIO. 

Tento výdej se uskutečňuje do 48 hodin. PIO jsou skladovány v centrálních skaldech 

civilní ochrany. Pravidelně probíhají revize těchto prostředků, takţe je jasné, ţe rok od 

roku se jejich počet sniţuje. Při krizových situacích dochází pomocí smluvně dohodnutých 

přepravců k rozvozu prostředků do výdejních míst, které většinou tvoří školská, 

zdravotnická a sociální zařízení. Pokud by došlo k situaci, ţe by tyto prostory byly 

nedostačující, je moţnost vytvořit další výdejní místa, jakoţ jsou veřejné a obecní budovy. 

Je vhodné, aby tyto prostory měly jeden vchod a jeden východ. Zamezí se tak případným 

zmatkům a dochází k rychlejšímu výdeji těchto prostředků. O výdeji jsou občané 

informováni pomocí mobilních prostředků HZS, PČR, městské policie, rozhlasu, letáků aj. 

Je zřejmé, ţe v takové situaci bude docházet k panice a proto by tento proces výdeje měl 

být kvalitně organizován. Po ukončení krizové situace dochází k odevzdání PIO opět HZS 

a tyto prostředky jsou navráceny do centrálních skladů CO.  

         Pokud jde o samotné formy zlepšení výdeje PIO ze skladů CO je sloţitost v tom, 

ţe probíhá postupná integrace skladů materiálu CO. Zároveň se tím i mění dostupnost 

materiálu CO pro občany. Jde tu o proces postupnosti, ne o jednorázovou akci rušení 

skladů materiálu CO. Důraz se klade na centrální sklady, kde se vytváří zásoby funkčně 

ověřeného materiálu CO pro moţné případy jejich pouţití. 

         Zlepšení výdeje PIO ze skladů CO je otázkou technicko – organizačních opatření. 

V současné době potencionální hrozby obyvatelstvu za válečného stavu je spíše na místě 

otázka ochranných opatření, které by měl stát zabezpečit centrálně: masky pro všechny jen 

stěţí zabezpečí včas. Spíše se nabízí otázka zabezpečení dostupnosti ochranných roušek, 

vaků, kazajek, oděvů pro rychlé a krátkodobé pouţití při evakuaci z ohroţených území 

a také otázka dostupnosti účinných protiepidemiologických vakcín a jiných zdravotnických 
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opatření. Platí to pro kaţdé období, hlavně válečného stavu. Situace se přece neustále mění 

a také případný válečný konflikt by nemusel být jen o klasických (jaderných) zbraních. 
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10   Struktura výdeje PIO 

 
 

 

Nastane KS 

 Dostatek materiálu CO je 

skladován ve skladech 

CO 

  

NE 
Materiál poskytne Slovensko 

nebo Polsko 

ANO 

Bezpečnostní rada rozhodne o výdeji PIO 

Výdej PIO do 48 hodin pro vybrané kategorie     

Rozvoz PIO smluvně zabezpečen s dopravci 

z centrálních skladů HZS 

 

NE Dopravní prostředky 

magistrátu města 

Informace o výdeji PIO občanům pomocí a 

moţnosti nákupu mobilní techniky HZS, 

PČR, letáky, rozhlas aj. 

Výdej PIO probíhá ve výdejních místech 

(školy, zdravotnická a soc. zařízení) 

Další výdejní střediska ve 

veřejných a obecních budovách 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

  ANO 

 

Po ukončení KS vráceny prostřednictvím 

HZS do centrálních skladů 
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11 Závěr 

 

      Mým cílem v bakalářské práci bylo zjistit kapacity ochranných prostředků v České 

republice, Slovenské republice, Polsku. Zhodnotit výdej těchto prostředků a spolupráce 

mezi Moravskoslezským krajem, Slovenskem a Polskem. Co se týče typů PIO, které jsou 

poskytovány v České republice obyvatelstvu, tak máme tyto prostředky pro děti 

od narození, coţ jsou dětské vaky, dále dětské kazajky a dětské ochranné masky. 

Dospělému obyvatelstvu jsou poskytovány civilní ochranné masky jen osobám zařazeným 

do IZS a ostatní sloţky jsou také vybaveny PIO.  Typy prostředků individuální ochrany 

v ČR [Příloha 1] jsou totoţné s typy PIO, které poskytují HZS na Slovensku. V Polsku 

mají jiné typy PIO a filtrů neţ v ČR a Slovensku. To znamená, ţe pokud by byla potřeba 

poskytnout tyto prostředky České nebo Slovenské republice, je nutné je dodat i s filtry, 

jelikoţ typy filtrů, které máme k dispozici by nebyly kompatibilní [Příloha 2]. Na základě 

informací, které jsem získala, mohu tvrdit, ţe nejlépe je zabezpečena Slovenská republika, 

jelikoţ její kapacita PIO je kolem 70 % a tyto prostředky jsou poskytovány všem 

obyvatelům Slovenské republiky bez rozdílu. Co se týče České republiky je tato kapacita 

o několik desítek procent niţší, jelikoţ je u nás jen zhruba milion filtrů do plynových 

masek a ochranných prostředků. Ještě k tomu jsou tyto prostředky poskytovány jen 

vybraným kategoriím, ostatní obyvatelstvo si je můţe zakoupit ve specializovaných 

prodejnách za státem regulované ceny. Polsko je na tom obdobně jako Česká republika jen 

s tím rozdílem, ţe tyto prostředky jsou opět poskytovány všem obyvatelům a výdej provádí 

armáda a ne hasičský záchranný sbor, jak je tomu v České a Slovenské republice. 

Při krizových situacích jsou všichni občané uvedených zemí informováni o organizaci 

a průběhu výdeje PIO prostřednictvím mobilních prostředků HZS, PČR, městské policie, 

místního rozhlasu, televizního vysílání, nařízením starosty a letáky. Výdej těchto 

prostředků je zrealizován do 48 hodin. Výdej PIO probíhá ve výdejních střediscích, 

ve kterých jsou připraveny prostory pro uskladnění, také je zde zabezpečen personál 

pro výdej PIO a v neposlední ředě je také zajištěna evidence, výdej a příjem PIO. Výdejní 

místa se zřizují v předškolních, školních, zdravotnických a sociálních zařízení. 

       

 

 

 



37 

 

12  Použitá literatura 

 

12.1  Legislativa 

 

[1]   Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2012 

 

[2]   Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

 

[3]   Koncepce organizace a rozvoje civilní ochrany do roku 2015 

 

[4]   Vyhláška MV Slovenské republiky 314/1998 Sb., o podrobnostech na zabezpečování  

        hospodaření s materiálem civilní ochrany. [3]. 

 

[5]   Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

12.2 Elektronické zdroje  

 

[6]   http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.57, [cit. 3. ledna 2009] 

 

[7]   http://www.hzsmsk.cz/sklad/prezentace/kraoo/14.ppt, [cit. 3. ledna 2009] 

 

[8]   http://www.hzsoul.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=87 

        [cit. 3. ledna 2009] 

[9] 

http://www.hradeckralove.org/dld/kr/7.%20Ochrana%20obyvatelstva/Prostředky%20indiv

iduální%20ochrany/Prostředky%20individuální%20ochrany.htm, [cit. 25. února 2009] 

 

[10]http://www.krizoverizeni.cz/portal/page/portal/ISKR/KRIZOVE_RIZENI/VZDELAV

ANI_ZKUSENOSTI/modul%20I.pdf, [cit. 3. ledna 2009] 

 

[11]   http://www.minv.sk/?material-civilnej-ochrany, [cit. 8. ledna 2009] 

 



38 

 

[12]  http://www.mediprax.cz/um/casopisy/UM_2004_04.pdf, [cit. 21. ledna 2009] 

[13]http://www.mmdecin.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Zpravodaj/2005/4-

2005.pdf, [cit. 21. ledna 2009] 

 

[14] 

http://www.praha.eu/jnp/cz/obcan/bezpecnost/krizove_situace/nebezpecne_latky/prostredk

y_individualni_ochrany.html, [cit. 21. ledna 2009] 

 

 

[15]http://www.zachranny-

kruh.cz/varovani_signaly_vystrahy/prostredky_idividualni_ochrany.html,  

[cit.21. ledna 2009] 

 

 

[16]  http://www.zlin.eu/upload.cs/2/2e637794_0_vypis_koncepce_oo_orp_zlin.doc, 

 [cit. 21. ledna 2009] 

 

[17]   http://www.faser.com.pl/Nowosci/danka.htm  [cit. 10.března 2009] 

 

[18]   http://www.maski.wojsko.pl/ko-1.htm, [cit. 10.března 2009] 

 

[19]   http://www.maski.wojsko.pl/mc-1.htm, [cit. 10.března 2009] 

 

[20]   http://www.maski.wojsko.pl/mp-4.htm, [cit. 10.března 2009] 

 

[21]   http://www.maski.wojsko.pl/mp-5.htm, [cit. 10.března 2009] 

 

[22]   http://www.maski.wojsko.pl/mua.htm, [cit. 10.března 2009] 

 

[23]    Mariola Madej <mmadej@kgpsp.gov.pl>, [cit. 18. března 2009] 

 

 

 

 



39 

 

12.3  Knižní publikace: 

 

[24]    Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

          2005. ISBN: 80-86634-70-1 

       

 

[25]   Kroupa, M. a Říha, M. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání Praha: ARMEX 

PUBLISHING  s.r.o., 2006. ISBN: 80-86795-33-0 

 

 [26]   Martínek, B. Ochrana obyvatelstva I. 1. vydání Praha: Policejní akademie České  

           republiky v Praze, 2009. ISBN: 978-80-7251-298-0 

  

12.4  Ostatní 

 

[27]    osobní konzultace s p. mjr. Ing. Antonínem Krömerem     

 
[28]    telefonický rozhovor s p. plk. Ing. Petrem Šimáčkem 
 

[29] 

http://mapy.atlas.cz/#x=3546969@y=5521970@cs=2@sidx=2@pg=1@pl=@app=0@sbar

=c   [cit. 20. dubna 2009] 

 

[30]   Osobní konzultace s Ing. Petrem Štefunkem 

[31]   Osobní konzultace s p. Ing. Komzikem 

[32]   Petr.simacek@zlk.izscr.cz 

[33]   Plk. Ing. Piotr Drozdek 

 

 

 

 

 



40 

 

13  Seznam použitých zkratek 
 

MU                Mimořádná událost 

PIO                Prostředky individuální ochrany 

IZS                 Integrovaný záchranný systém 

HZS               Hasičský záchranný sbor 

CO                 Civilní ochrana 

KS                  Krizová situace 

OM                Ochranná maska 

DK                 Dětská kazajka  

DV                 Dětský vak 

DM                Dětská maska 

CM                Civilní maska 

SOO-CO       Speciální ochranný oděv-civilní ochrany 

MOF              Malý ochranný filtr 

MV                Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 


