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Vážení čtenáři,
konečně je zde druhé únorové číslo. Dnešní číslo přináší další díl seriálu o oblecích, normách snesitelnosti PIO a o využití
techniky národního hospodářství. V příloze Bratislavských úkrytů si pozorní čtenáři všimnou jedné maličkosti, která v příštím
čísle dorazí i v české variantě do některého seznamu úkrytů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli finanční částkou na
provoz domény a hostingu survive-ability.cz a všem čtenářům popřát příjemné počtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Jednorázová pláštěnka JP-75 je určena na ochranu povrchu těla proti účinkům bojových chemických látek a radioaktivního
spadu. Krátkodobě chrání i proti zápalným látkám a částečně i proti světelnému záření jaderného výbuchu. Souprava JP-75 se
skládá z pláštěnky s kapucí, protichemických přezůvek chránících nohy do úrovně kolen a protichemických rukavic. Souprava
JP-75 je vyrobena z modifikovaného vysokotlakého polyetylenu, který má samozhášecí vlastnosti. Nášlapná strana přezůvek je
zesílena pogumovanou tkaninou s protiskluzovou ochranou. Celá souprava se dodává zabalená v pevném polyethylenovém
obalu. JP-75 je určena pouze k jednorázovému použití, tudíž se neodmořuje, ale rovnou likviduje spálením nebo zakopáním.
V případě použití JP-75 v radioaktivním prostředí ji lze po dezaktivaci použít vícekrát. I když se jedná původně o armádní
prostředek lze ji dnes vzhledem k její nízké ceně využít i pro ochranu obyvatelstva.

- snesitelnost:
- hmotnost:
- počet velikostí:
- RDY:

prakticky neomezená
700g
2
min. 20 minut

Při nenadálém napadení použijeme JP-75 tak, že nejprve odložíme zbraň,
nasadíme ochrannou masku, vyjmeme, roztřepeme a nasadíme pláštěnku,
ukryjeme zbraň pod pláštěnku a pod ní si nasadíme přezůvky a rukavice,
vsuneme ruce do rukávů a zapneme pláštěnku pod krkem. Před vstupem do zamořeného prostoru odložíme výstroj nesenou
na opasku, nasadíme ochrannou masku, nasadíme přezůvky a poté pláštěnku, připevníme opasek a nasadíme rukavice.

Soupravu JP-75 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany v temnu,
suchu, v bezprašných prostorách a při pokojové teplotě. Uloženou v originálním
polyetylénovém obalu nejlépe ještě zataveném a maximálně ve třech vrstvách na
sobě (vrstvy musí být proloženy kartonem a nejméně jednou za 6 měsíců se spodní
soupravy překládají na vrch). Nejméně jednou za půl roku by měla být JP-75
zkontrolována není-li obal znečištěn popřípadě poškozen. Při mírném znečištění se
obal omyje teplou vodou s přídavkem saponátu. Dbáme o to, aby obaly souprav JP75 nebyly protržené, jinak hrozí její znečištění prachem nebo vlhkostí. Při zjištění
protržení originálního polyetylénového obalu se souprava JP-75
překontroluje zda-li není poškozená. Nepoškozené JP-75 se zabalí
jednotlivě do nových obalů a neprodyšně uzavřou.

obr.1 - JP-75 s maskou M-10m

Protržení nebo zeslabení pohotově
opravíme lepicí páskou.
JP-75 opravujeme pouze tehdy,
není-li možnost soupravu sundat a nahradit novou (v zamořeném prostoru).
Soupravy JP-75 poškozené nesprávným skladováním lze využít pouze pro výcvik.
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V minulém díle jsme probírali snesitelnost ochranných masek a metodiku v prodlužování její snesitelnosti. V dnešním díle si
probereme snesitelnost ochranných oděvů.

Ochranné oděvy jsou určeny k ochraně povrchu těla (kůže)proti některým účinkům zbraní hromadného ničení a případně proti
ohni. Běžně dostupné jsou protichemické oděvy (OPCH-70, VOP-69, SOO-CO), jednorázové pláštěnky (JP-75, IPCHO) a filtrační
oděvy (FOP-85, FOP-96).
Z hlediska snesitelnosti má ochranný oděv umožňovat kožní dýchání, propouštět vzduch, vést teplo, má být měkký, elastický a
lehký a nesmí dráždit pokožku.
Protichemické oděvy nemohou splňovat všechny hygienické požadavky uvedené výše. Z tohoto důvodu nemohou být, zvláště
za vyšších teplot, dlouhodobě nepřetržitě nošeny. Z hygienického hlediska je dlouhodobé nepřetržité nošení protichemických
oděvů nepřípustné proto, že vede k narušení tepelné regulace organismu, které by mohlo vést k vážnému poškození zdraví,
v některých případech až ke smrti.
Filtrační oděvy, nečiní při dlouhodobém nepřetržitém nošení problémy, je však při tom třeba dodržovat režim práce a
odpočinku, jehož zásady si probereme v dalších dílech seriálu.
Při nepřetržitém nošení protichemických oděvů je nutno dodržovat stanovené doby uvedené v tabulkách na konci článku a to
v závislosti na okolní teplotě a velikosti fyzické námahy. Pro konkrétní pracovní činnost a klimatické podmínky je možno
stanovit maximální dobu práce a odpočinku v ochranném oděvu v závislosti na věku, zdatnosti a pohlaví osob podle obecných
metodických pokynů. Tyto metodické pokyny jsou určeny pro používání filtračních a protichemických oděvů za branné
pohotovosti státu, vzhledem k jejich obsáhlosti si je probereme v dalších dílech seriálu.
Protichemické oděvy mohou používat pouze zdravé a fyzicky zdatné osoby.

Z hlediska prodloužení doby práce v ochranných oděvech má výcvik v prodlužování jejich snesitelnosti značný význam.
Při výcviku v ochranných oděvech, zaměřeném na prodlužování jejich snesitelnosti, je třeba se řídit těmito zásadami:
- k výcviku vybrat jen zdravé dospělé osoby. Výcviku musí být přítomen školený zdravotník;
- před zahájením výcviku musí být cvičící poučeni o nebezpečí přehřátí organismu v ochranném oděvu a seznámeni
s konstrukcí, oblékáním a svlékáním ochranného oděvu;
- první den omezit dobu výcviku maximálně na 50% přípustné doby podle teploty vzduchu, druhý den na 75% a teprve
třetí den je možno používat oděv po maximální přípustnou dobu;
- každý den výcviku je nutno střídat klid s pohybem. Při práci v ochranném oděvu je třeba dbát na nácvik ekonomického
pohybu tak, aby se produkce tepla organismu cvičících snížila na minimum;
- při výcviku nesmějí být v žádném případě překročeny doby uvedené v tabulce níže o více než 50%, pokud nebude
cvičící ochlazován poléváním vodou.
K dosažení potřebné trénovanosti je optimální provádět výcvik v ochranném oděvu po dobu 3 dnů nejlépe 3krát až 4krát
ročně.
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Při určitých zdravotních stavech člověka je použití ochranných oděvů omezeno nebo i zcela vyloučeno. Současně však platí
zásada, že za situace napadení otravnými látkami, zejména způsobující během krátké doby smrtelná zranění, neplatí žádné
omezení nebo vyloučení použití ochranných oděvů. Částečné omezení nebo absolutní vyloučení použití ochranných oděvů se
vztahuje pouze na výcvik v míru. Zde platí zásada, že nemocné dospělé osoby s diagnózou onemocnění (viz. níže) výcvik
neprovádějí. Nemocné děti necvičí vůbec.
Použití ochranných oděvů je omezeno nebo vyloučeno u osob s porušenou nervovou soustavou, oběhovým a dýchacím
ústrojím a velmi otylých, a týká se i všech onemocnění uvedených v předchozím díle seriálu.

V míru je třeba tyto normy snesitelnosti ochranných oděvů chápat jako maximálně přípustné doby výcviku. Normy
snesitelnosti ochranných oděvů za branné pohotovosti státu je třeba chápat jako termíny, do nichž se musí osoby přesunout
do prostorů, kde je možno ochranný oděv sejmout, zabezpečit výměnu pracovních směn apod.
Modré tabulky slouží pro normy snesitelnosti ochranných oděvů v míru, červené v době branné pohotovosti státu.
Normy snesitelnosti protichemických oděvů (SOO-CO, OPCH-70, VOP-69)
Teplota okolního vzduchu (°C)

Maximální nepřetržitá doba nošení protichemického oděvu v ochranné poloze (v minutách)
Při lehké práci
20
45
75
120
180
240
360
480
více než 480

Při těžké práci
15
30
45
60
90
120
180
240
až 300

nad 32
30 až 32
27 až 29
21 až 26
16 až 20
10 až 15
4 až 9
0 až 3
pod 0
Poznámka:
Používání protichemických oděvů je dovoleno pouze zdravým osobám, které nemají žádná omezení.
Normy snesitelnosti protichemických oděvů (SOO-CO, OPCH-70, VOP-69)
Teplota okolního vzduchu (°C)

Maximální nepřetržitá doba nošení protichemického oděvu v ochranné poloze (v minutách)

Při lehké práci
Při těžké práci
nad 32
30
20
30 až 32
60
45
27 až 29
105
60
21 až 26
180
90
16 až 20
270
120
10 až 15
360
180
4 až 9
480
270
0 až 3
až 720
až 360
pod 0
až 720
až 360
Poznámka:
Používání protichemických oděvů je dovoleno pouze osobám, které prošly příslušným výcvikem.

-5-

Vozidla určená k posypu pevným materiálem tzv. sypače jsou určená
k posypu vozovek inertním (chemickým) materiálem nebo k rozmetání
granulovaných hnojiv v zemědělství. Sypače a rozmetadla lze použít
k odmořování terénu, většinou však je nutno posyp dvakrát až třikrát
opakovat. Před posypem musí být odmořovaná plocha pokropena vodou.
Jako nejperspektivnější jsou v současné době tyto typy:
- sypač VSV-6/II a novější typy
- přepravník VLH-148-118 Z a jiné novější typy
- rozmetadla RCW-3, RCW-4, RCW-5
- sypač MTSP-25 a novější typy

obr.2 - rozmetadlo RCW-3

Při práci se sypači je nutno dodržovat tento postup:
- vyčistit košťaty korbu sypače od zbytků starého materiálu;
- naplnit korbu sypače suchým a sypkým odmořovacím materiálem;
- plochu určenou k odmoření důkladně pokropit vodou pomocí kropicích automobilů, např. AKV RTH apod.;
- pokropenou plochu posypat odmořovacím matriálem v množství 0,5 až 2 kg/m2 podle druhu použitého materiálu. Aby se
dosáhlo požadované dávky, je nutné dle druhu sypače nebo rozmetadla posyp několikrát opakovat;
- znovu celou plochu pokropit a odmořovací materiál rozetřít košťaty nebo pomocí zametacího automobilu BOBR;
- po 30 minutách odmořovaný povrch opláchnout proudem vody;

Po skončení práce se z korby vozidla odstraní zbytky pevných látek. Pomocí vody a košťat se celá korba důkladně vyčistí.
Vyčistit je nutno i rozmetací a podávací zařízení. Po oschnutí se kovové součásti zařízení, které přišly s agresivními látkami do
styku, nakonzervují.

obr.3 - sypač MTSP-25

obr.4 - sypač VSV-6/IV
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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