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Vážení čtenáři, 

šesté číslo občasníku SURVIVE-ABILITY obsahuje opět zdvojenou přílohu, tentokráte ve formě faciometru pro masky CM-3 a 

CM-4 a již tradiční přílohu úkrytů do kapsy. Jistě zaujme i výňatek z článku o dezaktivaci brambor, který vyšel v 5. čísle časopisu 

zpravodaj CO z roku 1991. Tak i první článek nového seriálu o ochranných oděvech, který se bude střídat spolu se seriálem o 

maskách.  Do konce roku vyjdou ještě dvě prosincová čísla občasníku a jeden Vánoční speciál, takže se opravdu máte na co 

těšit. 

Administrátor survive-ability.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

survive-ability.cz 

survive-ability.blueforum.cz 
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Speciální ochranný oděv civilní obrany SOO-CO je určen pro zabezpečení ochrany těla dospělých osob proti radioaktivním i 

otravným látkám a bojovým biologickým prostředkům. SOO-CO je v podstatě jednodílná kombinéza s kapucí, vyrobená 

z pogumovaného polyamidového textilu (s retardérem hoření), středně šedého  

barevného odstínu. V přední části SOO-CO je umístěn oblékací otvor s našitým  

tunelovým nástavcem. Na nohavicích jsou umístěny podkolení upínací pásky s 

trnovým zapínáním. Spodní část nohavic je ukončena celopryžovými přezůvkami 

s nártovým upínacím páskem na trn, pro upevnění přezůvky na obuv. Pásek slouží 

k upnutí, dotažení oděvu a zamezení podkasávání SOO-CO. Rukávy ukončené  

zdrhnutím líčkovou gumou jsou opatřeny přídavnými manžetami s trnovým  

zapínáním, sloužící pro utěsnění ochranných rukavic k rukávům. V rukávech jsou  

našita palcová poutka pro zachycení rukávů při oblékání ochranných rukavic.  

Všechny švy jsou izolovány speciálním zalévacím roztokem a jsou hermetické. 

SOO-CO byl vyráběn ve velikostech 1, 2 a 3. 

 

- brašnu 

- kombinézu SOO-CO 

- chladící převlečník 

- pár bavlněných rukavic 

- dva páry gumových rukavic (nemusí být součástí soupravy) 

- pásek 

- podrobný návod 

- sadu na opravu obleku obsahující: 

 - sklenici s benzinem (pro odmaštění a odmoření poškozeného místa) 

 - bavlněné hadry pro otírání 20x30 cm 

 - sadu pěti samolepících záplat 7x15 cm 

- polyetylénový sáček 

- gumičku 

SOO-CO lze používat se všemi maskami typu CM ve spojení s filtry nebo dýchacích přístrojů Saturn S5 a Saturn S7.  

Velikosti SOO-CO: 

č.1 pro osoby do 164 cm; č.2 pro osoby od 165-176 cm; č.3 pro osoby od 177-188 cm 

 

Speciální ochranné oděvy civilní obrany SOO-CO  skladujeme jako každý jiný 

prostředek individuální ochrany v temnu, suchu, v bezprašných prostorách a při 

pokojové teplotě. Nejlépe rozvěšené na věšácích přikryté proti prachu nebo šetrně 

srolované v brašně, které nesmíme skladovat na zemi nebo ve vrstvách na sobě. 

Brašny s SOO-CO by měly být podloženy kartonem. Oděvy skladované v brašnách je 

potřeba nejméně jednou za měsíc prohlédnout, dle potřeby naklouzkovat a šetrně 

složit. Oděvy volně rozvěšené se kontrolují nejméně jednou za dva měsíce. Při 

mírném znečištění se oděv omyje teplou vodou s přídavkem saponátu, poté se mírně 

naklouzkuje. Po každé kontrole by se měla brašna opatřit štítkem s datem provedení 

kontroly. 
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Při malém natržení oděvu, poničení brašny využijeme opravárenských souprav SOPJ-71 nebo OS-I-CO popřípadě malé 

opravárenské sady přiložené u OPCH-70 nebo SOO-CO. 

1) Natržení oděvu 

- poškozené místo (roztržení, prodření apod.) se očistí technickým benzínem (nejméně 1,5 cm přes okraj uvažované 

záplaty) 

- vyjme se samolepící záplata a odstraní se krycí podložka záplaty, případně se vystřihne záplata potřebné velikosti. 

- záplata se přiloží na poškozené místo a oblým předmětem se uhladí tak, aby pod záplatou nezůstala žádná vzduchová 

mezera. 

POZOR! 

Záplata musí přesahovat nejméně 1,5 cm okraj poškozeného místa. Natržený oděv nebo roztržení větší než 10 cm se 

neopravuje – oděv se vymění! 

2) Poničení brašny 

- pokud není možné brašnu opravit šitím, vyměňuje se za novou. 

- v soupravě SOPJ-71 a OS-I-CO jsou obsaženy náhradní knoflíky k brašnám. 

 

Při uvádění SOO-CO do ochranné polohy je nutná pomoc druhé osoby! Dle teploty okolí si ponecháme odpovídající oblekovou 

vrstvu. Do 0°C soukenný pracovní oděv, pod 0° je třeba teplý pracovní oděv. Jako obutí do SOO-CO se používá pracovní 

kotníčková obuv s tvářenou podešví (Typ Řempo - 8410-153-01). Po vyjmutí z brašny rozprostřeme SOO-CO před sebe na zem, 

vstupním otvorem nahoru a postavíme se k levému boku kapuce čelem k přezuvkám. Rozvineme vstupní tunel, obě ruce 

vložíme do tunelu a uchopíme okraj vstupního otvoru. Vzpřímíme se a vstupním otvorem navlékneme jednu nohu do nohavice 

s přezuvkou. Stejným způsobem navlékneme i druhou nohu do nohavice s přezuvkou. Upevníme upínací pásky na přezuvkách 

a podkolení upínací pásky. Vstupní otvor zvedneme až do úrovně prsou a oblečeme jednu ruku do rukávu, palec provlečeme 

poutkem na konci rukávu a s bočním vykloněním za pomoci druhé ruky vsuneme pod oděv jedno rameno. Stejným způsobem 

postupujeme i u ruky druhé. V této pozici máme horní část vstupního otvoru na krku jako chomout. Ochrannou masku  

(nejlépe CM-4) nasadíme do ochranné polohy bez filtru nebo dýchacího přístroje. Závěsnou tkanici převlékneme přes hlavu a 

necháme splívat na prsou. V hlubokém předklonu převlékneme horní okraj vstupního otvoru přes hlavu. Horní část oděvu 

včetně kapuce v předklonu přesuneme co nejvíce dopředu. Ještě v předklonu zakloníme uvnitř oděvu hlavu a vsuneme bradu 

s ventilovou komorou ochranné masky do obličejového otvoru s manžetou. Vzpřímíme se, převlečeme horní část obličejové 

těsnící manžety přes zorníky masky a ustředíme na masce pomocí čelní úchytky (výstupek na manžetě). Bradovou část těsnící 

manžety ustředíme směrem dopředu na ventilovou komoru a zajistíme převlečením pryžového kuponového kroužku na masce 

(hnědá guma kryjící spojení ventilové komory s lícnicí masky - nemusí být na masce přítomna). Ruce vsuneme zvenčí do 

vstupního tunelu a zapneme třemi upínacími spinkami. Vstupní tunel složíme a vypneme dopředu do svislého obdélníku. 

Vypnutý obdélník přidržujeme v horním volném rohu pravou rukou, přičemž levou rukou uchopíme střed vnější strany. Tunel 

složíme dle obrázku č.1, vzniklý trojúhelník pečlivě srolujeme od vrcholu směrem k tělu až ke 

kořenu tunelu tak, aby nevznikaly hrubé faldy. Průměr srolovaného tunelu nesmí přesahovat 

5cm! Srolovaný tunel zajistíme třemi vázacími tkanicemi, poté ho překryjeme upínacími 

podsádkami a zapneme na trny. Vrchní manžety rukávů přehneme směrem k lokti, z brašny 

vyjmeme jeden pár rukavic. Natáhneme pravou rukavici na ruku (palec v poutku) a její 

manžetu na spodní část rukávu. Horní manžetu rukávu převlečeme přes manžetu rukavice. 

Volně visící manžetu rukávu spojíme stisknutím těsně pod zápěstím, takto složenou obtáčíme 

okolo ruky, pevně utáhneme a zajistíme upínacím páskem. Stejným způsobem upravíme i 

druhou ruku. Podkasáním kalhotové části a upevněním opaskem vymezíme potřebnou délku 

rozkroku. Našroubujeme filtr na masku nebo navlékneme postroj dýchacího přístroje a 

našroubujeme hadici na lícnici masky. Nakonec překontrolujeme ustředění obličejové 

manžety na ochranné masce. 

obr.1- schéma složení vstupního tunelu před srolováním 
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Filtr MOF-6 je válcovitého tvaru, na horním dně opatřen závitovým hrdlem 

uzavřeným šroubovacím PE víčkem s pryžovým těsněním. Vstupní otvor je uzavřen 

speciální PE zátkou. Pouzdro filtru MOF-6 je vyrobeno z hliníkohořčíkové slitiny 

stříbrně šedé barvy. Nejnovější  diltry MOF-6 mají pouzdro z pevného plastu černé 

barvy. Malý ochranný filtr MOF-6  je nejmodernějším filtrem z „rodiny“ filtrů typu 

MOF. Pokud je dobře skladován, bude schopen splnit veškeré ochranné požadavky i 

nad rámec své skladovací doby.  

 

- universální filtr chránící proti radioaktivním látkám a biologickým prostředkům 

- radioaktivní látky a choroboplodné zárodky zachycuje dlouhodobě 

- proti aerosolům a parám otravných látek                  obr.2 - filtr MOF-6 

- nechrání proti kysličníku uhelnatému 

- navíc chrání před amoniakem, oxidem siřičitým, sirovodíkem, tetrychlormetanem a hexanem 

- závit:     OZ 40x4 nebo Rd 40x1,7´ (uvedeno na balení filtru) 

- hmotnost:    350g 

- výška:     90mm 

- průměr:    110mm 

- orientační cena:   od 532,- Kč 

Kupujte filtry neotevřené, zabalené v původním obale (vakuově balený ve folii) a dobře skladované! 

 

 

Ochranné filtry MOF-6 skladujeme volně v regálech nebo přepravných bednách či kartonových krabicích. Vždy musí být 

zabaleny do folie a z obou stran uzavřeny víčkem a zátkou. Filtry MOF-6 se nesmí skladovat našroubovány na lícnicích 

ochranných masek.  

Filtry nesprávně skladované, použité nebo vyřazené nevyhazujeme ale označíme je na spodní straně pláště oranžovým nebo 

žlutým pruhem (šíře 2 cm), na který se černými písmeny napíše „CV“ a nadále je využíváme jako filtry cvičné. 

 
obr.3 - cvičný filtr  
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Součástí studie „VLASTNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ POUŽÍVANÝCH V CIVILNÍ OCHRANĚ ČESKÉ REPUBLIKY“ byl mimo 
jiné i test použitelnosti starých filtrů typu MOF. Byly vybrány tři bojové chemické látky, proti kterým má filtr účinně chránit a to 
chlorpikrin (CCI3NO2), fosgen (COCl2) a kyanovodík (HCN).  Poskytuje-li filtr ochranu proti těmto látkám, poskytuje ochranu i 
proti všem ostatním bojovým chemickým látkám které nebyly v testu zahrnuty (yperit, sarin apod.).  
Výsledky testu filtrů MOF-6 jsou uvedeny níže v tabulce. 

 
Legenda:                 obr.4 - výsledky testu filtrů MOF-6 
DSK- dynamická sorpční kapacita – určuje zda filtr dle požadované normy vyhovuje nebo ne. 
RD- rezistenční doba – časový údaj (v minutách) po který filtr plně chrání před danou látkou ve vysokých koncentracích. 

 
obr.5 - technické požadavky na filtry MOF-6 

 
Z testu je tedy zřejmé že veškeré filtry MOF-6 pokud byly správně skladovány si udržely své ochranné vlastnosti. Lze je tedy 
užívat zcela bez obav o svůj život. 

 
obr.6 - nejnovější filtr MOF-6 
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Brambory jsou nejvýznamnější složkou lidské a zvířecí potravy u nás. Jsou cennou surovinou potravinářského průmyslu. Musí 

být vyprodukovány a být k dispozici v nezávadném stavu ve značném množství. Brambory však mohou být zamořeny při 

skladování ve skladech a jiných prostorách, které nejsou prachotěsné, na dočasných skládkách ve volném terénu a také při 

sklizni v zamořeném terénu. Proto je důležité umět brambory efektivně zbavit radioaktivního zamoření. Nejlepší výsledky mají 

kombinace praní a loupání. Při testech byla použita mírně upravená vířivá pračka (ROMO Fulnek R190/2).  

 

V našem případě předpokládáme že dodávka elektrické energie bude 

dlouhodobě přerušena, proto budeme používat praček ručních. I přes to 

že v testu bylo použito různých odmořovacích směsí, je zde schválně 

uveden jen ten nejdostupnější prostředek. A tím je Jar-prim, který 

prokázal 98,57 ± 0,15 % účinnost při odstraňování radioaktivního 

zamoření. Zbytkové zamoření odstraní následné opláchnutí, oloupání a 

konečné opláchnutí brambor. 
pozn. admin.

  

  

Pračka se naplní 0,3% vodním roztokem Jaru který má teplotu 20°C. 
Samotné praní probíhá 5 minut. Po vyprání se brambory vyjmou do                obr.7 - ruční pračka DEZA  
nádoby s čistou vodou a opláchnou. Po oschnutí a dozimetrické kontrole je doporučeno jejich oloupání a opětovné opláchnutí. 
Poté jsou brambory vhodné k úpravě. 
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo. 

Faciometr vystřihněte a podlepte kartonem, jako spojovací čep doporučuji použít sedlářský nýt. 
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