
Označení materiálu:  VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_08 
Název materiálu: Ochrana obyvatel – prostředky individuální ochrany  
Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník      
Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících 
 obyvatelstvo jako celek. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál,  
  přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel.
       
Očekávaný výstup: Žák  rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit, 
    zná činnost integrovaného  záchranného  systému. 
Klíčová slova :               Integr.záchranný systém, lékař, hasiči, záchranáři, integr.záchranný systém, 
  velitel zásahu, složky IZS, varování, ochr.prostředky, úkryt, 
Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k  procvičování v návaznosti na předcházející  výklad. 
 Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. 
Obor: žáci SOU 
Ročník: 1.  
Autor:   Bc.Ruml Jiří 
Zpracováno dne:  13. 12. 2012 
  
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální 
zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, 
autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) 
dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 
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                              K bezprostřední ochraně před 
toxickými účinky nebezpečných látek se lze 
chránit improvizovanými prostředky pro 
ochranu dýchacích cest a povrchu těla. 
Základním principem improvizované ochrany 
je využití vhodných oděvních součástí, které 
jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí 
kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak 
celý povrch těla. Při použití této ochrany je 
třeba dbát následujících zásad: 

Improvizovaná ochrana 
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• celý povrch musí být zakryt, žádné místo 
nesmí zůstat nepokryté  

 

• všechny ochranné prostředky je nutno co 
nejlépe utěsnit 

 

• k dosažení vyšších ochranných účinků 
kombinovat více ochranných prostředků nebo 
použít oděvu v několika vrstvách  
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                               K ochraně hlavy se doporučuje použít 
čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci 
případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní 
ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto 
chrání i před padajícími předměty. 

 
                                Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat 
největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany 
povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost 
je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou 
vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je 
překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté 
ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku 
sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku 
převázaným šátkem či šálou. 
 

Ochrana hlavy 
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                           K improvizované ochraně očí jsou 
nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného 
typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a 
motocyklové, u kterých je nutné přelepit 
větrací průduchy lepicí páskou). 

                           V případě, že nejsou takové brýle 
k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem 
chránit přetažením průhledného igelitového 
sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či 
gumou v úrovni lícních kostí 

Ochrana hlavy 
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Obecně platí zásada, že každý druh oděvu 
poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší 
počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany. 
K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující 
druhy oděvů: 

• dlouhé zimní kabáty;  

• bundy;  

• kalhoty;  

• kombinézy;  

• šusťákové sportovní soupravy 

 

Ochrana trupu 
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                                  Velmi dobrým ochranným prostředkem 
rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, 
čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť 
chrání zápěstí a částečně i předloktí. 

 
                                   Rukávy přesahující přes okraj rukavic, 
pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u 
okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí 
a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí 
ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. 

 
                                    Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, 
ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň 
krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se 
škodlivými látkami. 
 
 

Ochrana rukou  
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                                Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější 
pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké 
boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi 
nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. 
Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje 
převážeme provázkem nebo řemínkem.   

                                Nepřesahuje-li nohavice přes boty 
ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem 
apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit 
návleky z igelitových sáčků či tašek. 

Ochrana nohou 
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                  Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně 
utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění 
použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý 
límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí 
opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí 
trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou.  

                     Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít 
pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u 
krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny 
musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že 
nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit 
přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes 
hlavu a zabalíme se do ní. 
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Improvizovaná ochrana dýchacích cest a 
povrchu těla je určena: 

 

• k přesunu osob do stálých úkrytů  

• k úniku ze zamořeného území  

• k překonání zamořeného prostoru  

• k ochraně v ochranném prostoru 
jednoduchého typu  

• k evakuaci obyvatelstva. 

 

Vymezení použití improvizované ochrany 
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Zdroje  informací  : 

http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-olomouckeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-
prostredky-individualni-ochrany-prostredky-individualni-ochrany.aspx 
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