
Detské ochranné vaky

Sú určené na ochranu povrchu tela a dýchacích orgánov 
kojencov a batoliat do18 mesiacov. Je určený proti 
účinkom toxických chemických látok vo forme plynov, 
pár alebo aerosólov, ako aj rádioaktívnych látok (prachu) 
a bojových biologických prostriedkov.

DV - 65 DV - 75



Ochranné masky pre deti

Sú určené ochranu dýchacích ciest a
očí detí vo veku do 10 rokov. V spojení
s vhodným filtrom chráni proti
otravným látkam, rádioaktívnym
látkam (prachu) a bojovým biologickým
prostriedkom.

Sú určené na ochranu dýchacích ciest
a očí pre deti vo veku od 18 mesiacov,
do asi 3 rokov. V spojení s vhodným
filtrom chráni proti otravným látkam,
rádioaktívnym látkam (prachu)
a bojovým biologickým prostriedkom.

CM-3-3h DM -1



Ochranné masky pre dospelých

Sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí dospelých osôb. V spojení 
s vhodným filtrom chráni proti otravným látkam, rádioaktívnym látkam (prachu) 
a bojovým biologickým prostriedkom.

CM - 3 CM - 4



Malé ochranné filtre

Sú určené na ochranu dýchacích ciest s ochrannými maskami typu DM-1, CM-
3/3h, CM-3 a CM-4. Chránia proti otravným látkam, rádioaktívnym látkam 
(prachu) a bojovým biologickým prostriedkom.



Špeciálne PIO
ochranné masky

OM - 95 CM – 5d CM – 5 

Sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí dospelých osôb. V spojení s vhodným 
filtrom chráni proti otravným látkam - plynom, parám, kvapalným a pevným 
aerosólom organickým, anorganickým - nebezpečným látkam, rádioaktívnemu 
a biologickému prachu. Určené pre špeciálne zložky a jednotky.



Špeciálne PIO
priemyselné filtre

Sú určené na ochranu dýchacích ciest s ochrannými maskami moderného typu napr. 
NBC M-95. Chráni proti otravným látkam - plynom, parám, kvapalným a pevným 
aerosólom organickým, anorganickým - nebezpečným látkam, rádioaktívnemu 
a biologickému prachu. Určené pre špeciálne zložky a jednotky.



IMPROVIZOVANÁ OCHRANA 
DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany 
sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak 
neboli vydané ochranné masky a prostriedky na 
ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa 
používajú najmä pri:

 presune osôb do úkrytov,
 úniku z priestoru kontaminovaného nebezpečnou látkou,
 prekonávaní kontaminovaného priestoru,
 evakuácii obyvateľstva.



 Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné 

natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie 
cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším 
spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom 
flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, 
vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime 
okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a 
podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou 
páskou.

 Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú 

mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient 
ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, 
nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité 
ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a 
nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v 
odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným 
odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) 
alebo plachtu prehodenú cez hlavu.



 Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú 

gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie 
gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri 
použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z 
igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné 
dodržiavať nasledujúce zásady:

 celý povrch tela musí byť zakrytý,
 všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie 

utesniť,
 na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte 

viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v 
niekoľkých vrstvách.



Kolektívna ochrana
 kolektívna ochrana obyvateľstva je zabezpečovaná 

ukrytím a evakuáciou
 úlohou ukrytia je zabezpečenie ochrany všetkého 

obyvateľstva objektoch na bývanie a v objektoch kde 
dochádza k dočasnej činnosti osôb – pracoviská, školy, 
zdravotnícke zariadenia, ubytovacie a rekreačné 
zariadenia, nádražia a pod. 

 evakuácia je  odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne 
vecí z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu 
nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na 
ohrozenom území a to :
 krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
 dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.



Ukrytie

 Ukrytie sa zabezpečuje v ochranných 
stavbách (úkrytoch) rôzneho typu :
 Odolný úkryt (najvyššie ochranné parametre),
 Plynotesný úkryt (znížená odolnosť voči vonkajšiemu 

statickému a dynamickému zaťaženiu)
 Jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (vhodné 

podzemné alebo nadzemné priestory, ktoré po 
vykonaní špecifických úprav zabezpečia čiastočnú 
ochranu pred účinkami MU a použitých zbraní v čase 
vojny a vojnového stavu).



Jednoduchý úkryt budovaný 
svojpomocou



AKO SA SPRÁVAŤ V ÚKRYTE

 správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým 
poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,

 neplytvajte vodou a potravinami,
 udržujte čistotu a poriadok,
 nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte 

hlasno,
 chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a 

elektrické spotrebiče.



Evakuácia
 evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie,
 obyvateľstvo sa vyrozumieva  o vyhlásení evakuácie 

prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov,
 evakuácia sa vykonáva vlastnými dopravnými prostriedkami 

(samoevakuácia) alebo dopravnými prostriedkami zabezpečenými 
evakuačnou komisiou, prípadne ak to nie je možné a účelné peši,

 evakuovaní sa umiestňujú v priestoroch neohrozených a 
nepostihnutých mimoriadnou udalosťou v stálych a vytvoriteľných 
ubytovacích zariadeniach v rodinných domoch a bytoch,

 obec oznamuje obyvateľstvu spôsob evakuácie, evakuačné trasy 
ako aj obce (priestory) určené k príjmu evakuovaných,

 uzatvorenie  evakuovaného priestoru zabezpečuje polícia.



AKO SA SPRÁVAŤ PRI EVAKUÁCII

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor  ohrozenia, alebo 
sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte 
nasledovné opatrenia:

 uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné 

veci  malých rozmerov, lieky a pod.),
 uzamknite byt,
 presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí 

alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú 

evakuáciu,
 použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a 

povrchu tela,
 priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na 

smer vetra,
 vždy zachovávajte rozvahu!


