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Vážení čtenáři, 

vzhledem k dlouhé čekací době než mi přišla knížka se střihovým vzorem je červnové číslo sloučeno s červencovým. Obsah 

dvojčísla je velmi zajímavý a na rozdíl od minulého dvojčísla není zkrácen. Přeji příjemné počtení a hodně zdaru při výrobě 

roušek. 

Administrátor survive-ability.cz 
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Dětský vak DV-65 je určen pro děti do 18 měsíců výjimečně do 2 let věku. Je moderním prostředkem CO tohoto typu a 

zaručuje bezpečnou ochranu proti účinkům radioaktivních i otravných a bojových biologických látek. Vak je vybaven difúzním 

filtrem, nevyžaduje trvalou obsluhu. Vlastní vak je vyroben z vysoce odolného pogumovaného textilu, je opatřen průzorem a 

manipulační rukavicí. Napíná se na kovovou kostru, k níž je možno připojit popruh na přenášení vaku na zádech. Difúzní filtr 

brání průniku radioaktivního prachu a aerosolů a par otravných látek a BBP do vnitřní části vaku, ale nechává volný průchod 

kyslíku směrem dovnitř a kysličníku uhličitého i vodních par (vydechovaným dítětem) směrem ven. Uvnitř vaku se vytváří 

vhodné mikroklima. Difúzní filtr je v průběhu skladování chráněn z obou stran ochranným papírem vyztuženým vrstvou 

polyetylénu. 

 

- snesitelnost:    až 8 hodin  

- hmotnost soupravy:   5350g 

-rozměry: 

- délka:    760mm 

- šířka:    350mm 

 

 

Dětské vaky DV-65 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální 

ochrany v temnu, suchu, v bezprašných prostorách a při pokojové 

teplotě.  Dětské vaky se skladují rozvěšeny za                       obr.1 - vkládání dítěte do vaku DV-65 

koncové tkanice na dně vaku na dvou rovnoběžných tyčích (dle vyobrazení v návodu na použití, které je výrobcem vloženo do 

každé krabice). Rozvěšené dětské vaky jsou překryty fólií, textilem nebo papírem proti zaprášení. Jiné způsoby skladování než 

je uvedeno v návodu, není dovoleno používat. 

Kostry vaků s příslušenstvím zůstávají uloženy v krabicích dětského vaku. Krabice při uložení musí celou plochou ležet na rovné 

podložce a mohou být nejvýše v pěti vrstvách na sobě. Jiné způsoby skladování krabic nejsou přípustné. 

Používají-li se dětské vaky k výcvikovým účelům, je zakázáno strhávat krycí folie difuzního filtru. 

Při ukládání do skladu je nutno zkontrolovat: 

- kompletnost (dle návodu) 

- nepoškozenost vaku (protržení, proražení vaku nebo rozpáraný spoj apod.) 

- nepoškozenost difuzního filtru (proražení, stržení krycí folie, její dokonalé přilepení atp.) 

- nepoškozenost kovové kostry (nemá-li deformace, mechanická poškození) 

- čistotu Silné znečištění obalu vaku umýt teplou vodou s přísadou saponátu, dokonale osušit a mírně naklouzkovat. 

 

Kostru vaku očistíme od případných nečistot důkladným otřením pomocí tamponů a teplého saponátového vodného roztoku, 

otřeme do sucha a místa, z nichž je sedřen ochranný lakový nátěr důkladně očistíme jemným smirkovým plátnem a přetřeme 

nitrolakem. Vak otíráme tampóny s vodným saponátovým roztokem a pak suchými tampony; dbáme přitom na ro abychom 

nenamočili difuzní filtr. Obal difuzního filtru otřeme jen suchým tamponem.  Při ošetřování vaku jej důkladně prohlédneme zda 

není protržen, poškozen vlivem stárnutí materiálu (zpuchření pogumované tkaniny), nebo zda není poškozen obal difuzního 

filtru. Potom zkontrolujeme příslušenství vaku a dle potřeby jej doplníme nebo opravíme.  
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Při případném zamoření povrchu dětského vaku se provádí částečná speciální očista takto: 

- dezaktivace se provádí stejným způsobem jako ošetřování (viz. poslední odstavec na minulé straně) tak dlouho, dokud 

nepoklesne stupeň kontaminace pod stanovenou normu; nejméně se však otře povrch 5x a tampony se často vyměňují. 

- odmořování se provádí nejprve několikanásobným otíráním pogumované tkaniny vaku, kostry a příslušenství tampony s 5% 

vodným roztokem amoniaku a pak tampony s vodou a saponátem; tampony, zvláště při použití amoniakálního roztoku, často 

vyměňujeme. Při očistě dbáme na to, aby se nesmočil difuzní filtr, a očistu provádíme pokud možno v dobře větraném 

prostoru, v němž není nebezpečí dalšího zamoření. Vak, v němž je vloženo dítě přitom neotevíráme a činnost organizujeme 

tak, aby nebyl narušen ochranný režim dítěte. 

- dezinfekce se provádí obdobně jako odmořování s tím, že namísto amoniakálního roztoku používáme 2% roztok 

formaldehydu nebo 0,5% roztok ajatinu, další postup je stejný. 

Úplnou speciální očistu dětských vaků provádějí pouze speciální jednotky CO dle zvláštních technologických postupů. Opravy 

dětských vaků provádějí výhradně opravny CO. 

 

Sestavování vaku se provádí na rovné podložce překryté měkkým materiálem (např. pokrývkou). Sestaví se kostra vaku a do ní 

se vlastní vak upne pomocí uvazovacích tkanic vyztužovacích lišt. Průzor potřeme z vnitřní strany glycerínovým mýdélkem. 

Před vložením dítěte strhneme z difúzního filtru vnější a vnitřní krycí ochranné papíry, dítě vložíme do vaku volně bez upínání, 

rozpěrné háky na bocích se vyháknou, boční chlopně se svážou pomocí tkanice a čelní chlopně s vyztužovacími lištami se 

vypnou, srolují a upevní vázacími tkanicemi.  Ochranná poloha vaku se stabilizuje uzavřením bočních rozpěrných háků 

s pojistkou. V průběhu použití vaku je možno manipulační rukavicí dítě obsloužit. Návod k sestavení a obsluze vaku je přiložen 

u každé soupravy. 

 

  
obr.2 - DV-65 ze strany s průzorem a manipulační rukavicí                             obr.3 - DV-65 z druhé strany 
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Přenosný přístroj DC-3A-72 je určen k měření expozičního příkonu a k orientačnímu měření stupně kontaminace (měrné a 

povrchové aktivity) potravin, vody a dalších materiálů, předmětů a objektů. 

 

Měřící rozsahy:  

- rentgenový:    0,1-200 R/h 

- milirentgenový:   0,1-200 mR/h 

Napájení:    tužkový monočlánek AA 1,5 V 

     (vydrží napájet přístroj až 30 hodin nepřetržitého provozu) 

Provozní podmínky: 

Přístroj je odolný proti dešti a lze jej používat od -25°C do +50°C. 

Příslušenství: 

- kožená brašna 

- přístroj s návodem 

 

Přístroj je nutno chránit před radioaktivním zamořením. 

Kontrola napájení a výměna monočlánků:            obr.4 - Intenzimetr DC-3A-72 

Po stisknutí dolního tlačítka pro kontrolu napájení se ručka musí vychýlit do pole označeného BAT. V případě že se tak nestane, 

vyjmeme přístroj z koženého pouzdra, odšroubujeme kryt monočlánku v dolní části přístroje a vyměníme monočlánek. Je 

bezpodmínečně nutné dodržet polaritu dle označení! 

Měření expozičního příkonu: 

Při měření expozičního příkonu v rentgenovém rozsahu (0,1-200 R/h) stiskneme tlačítko R/h, při měření v milirentgenovém 

rozsahu (0,1-200 mR/h) tlačítko mR/h. Tlačítko musí být stisknuto po celou dobu měření. Odečtení výchylky provádíme po 5 

sekundách. V případě kolísání ručičky odečítáme střední hodnotu odhadnutou po delší době měření. Přístroj musí být při 

měření přibližně ve vodorovné poloze. 

Je-li přístroj používán v prostředí, kde lze očekávat zvýšený expoziční příkon, musí být nejprve provedeno měření na 

rentgenovém rozsahu stisknutím tlačítka R/h. Pouze tehdy, zjistíme-li výchylku menší než 0,2-0,3 R/h (tj. 200-300 mR/h) lze 

použít milirentgenový rozsah. 

Při měření expozičního příkonu za účelem zjištění úrovně radiace v terénu nebo stupně ozařování osob, umístíme přístroj 

přibližně do výše 1m. 

 

Radioaktivní zamoření přístroje zkresluje výsledky měření. Při podezření povrchového zamoření (manipulace s přístrojem 

v zamořeném prostředí) přístroj a brašnu opakovaně otíráme hadrem lehce namočeným v dezaktivačním roztoku, benzínu 

nebo v krajním případě v čisté vodě. Dbáme na řádné otření prostoru tlačítek a záhybů na brašně. 

 

Čisté přístroje skladujeme v suchém, chladném a temném prostředí, s vyndanými monočlánky a uložené v kožených brašnách. 
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Chemické látky se mimo jiné uplatnily ve válce nejen svým zápalným účinkem, ale i jako jedy - bojové chemické látky. 

lze oba tyto ničivé účinky spojit? To je problém, kterým se zabývali vojenští odborníci již od prvního použití  

chemických zbraní. Teprve koncem druhé světové války byly nalezeny sloučeniny tohoto typu. Jsou to takzvané 

HALOGENFLUORIDY. Vznikají slučováním fluoru s chlorem, bromem nebo jodem. První sloučeniny byly připraveny již 

v roce 1940 v malých množstvích. Sloužily jen k vědeckým účelům. To stačilo na to, aby mohly být ověřeny jejich 

vlastnosti, které upoutaly zájem vojenských chemiků. Rozvoj průmyslové výroby elementárního fluoru v nacistickém 

Německu a válečné požadavky brzy změnily situaci. 

Podle zpráv byl z této skupiny látek zkoušen Němci k vojenským účelům FLUORID CHLORITÝ. Byla dokonce zavedena jeho 

výroba v poloprovozním měřítku. Ve Falkenhagenu byl vybudován závod o kapacitě 5 tun fluoridu chloritého za den. 

Postup Sovětské armády přinutil Němce přenést výrobu do Stullnu. Výroba záležela v tom, že plynné elementy chlor a 

fluor se smísily v příslušném poměru v měděném reaktoru při 200°C. Reakce byla okamžitá. Produkt se čistil destilací.  

 

FLUORID CHLORITÝ je kapalina nazelenalé barvy, která vře při teplotě kolem 12°C. Za normální teploty je v plynném stavu.  

Je velmi reaktivní, slučuje se téměř se všemi kovy s výjimkou platiny a paladia. Některé se pokrývají vrstvičkou fluoridu, která 

je chrání před dalším účinkem. Tak je tomu u mědi, niklu a železa. To umožňuje, že FLUORID CHLORITÝ může být uložen v 

ocelových obalech a dá se plnit do dělostřeleckých granátů, pum a min. Ostatní kovy se při styku s fluoridem chlornatým vznítí, 

a to buď již za normální teploty, nebo po zahřátí. Fluorid chloritý velmi prudce reaguje s organickými látkami, často i výbušně. 

Tak je tomu například, přijde-li do styku s benzínem, benzenem, naftou, oleji, vlnou a bavlnou. Kápne-li na dřevo, okamžitě 

vzplane. Vodu rozkládá za vývoje kyslíku. Fluorid chloritý není jen látkou zápalnou, bylo zjištěno že slně dráždí kůži, způsobuje 

puchýře a hluboce leptá. Mimo to má účinek dusivý a vyvolává otok plic. Kombinace silného zápalného účinku s vysokou 

toxicitou vedla k další myšlence.  

Současné prostředky individuální ochrany skýtají spolehlivou ochranu. Je-li jich správně použito, zaručují bezpečnost proti 

všem dosud známým bojovým otravným látkám, radioaktivnímu prachu a biologickým prostředkům. Najít tedy takovou látku, 

proti které by dosavadní ochranné prostředky byly neúčinné, je dávným snem válkychtivých zemí. 

A právě k tomuto se nabízí fluorid chloritý svými vlastnostmi. 

Protichemické oděvy jsou zhotoveny z organických látek, těžko prostupných pro bojové otravné látky. Základní náplní  

ochranných filtrů je vrstva aktivního uhlí a protidýmová vložka. S těmito látkami fluorid chloritý velmi prudce reaguje. 

Počítá se s tím, bude-li člověk, používající těchto ochranných prostředků, v prostoru zamořeném fluoridem chloritým, že 

se samovolně na něm vznítí oděv, shoří mu náplň ochranného filtru a zůstane tedy bez ochrany. 

Avšak to jsou jen výpočty a předpoklady, které se teoreticky zdají být možné. Od teorie k praxi není vždy tak snadná cesta. 

Velmi často nejde podobné výpočty uskutečnit. 

 

Každá vlastnost má svou kladnou i stinnou stránku. Obdobně je tomu i s účinností fluoridu chloritého. Podaří se právě  

pro jeho vysokou reakční schopnost ve styku s různými látkami vytvořit dostatečně vysokou koncentraci? I vzdušná 

vlhkost jej velmi snadno rozkládá. Hromadná výroba fluoridu chloritého se vzhledem k reaktivitě, sporným výsledkům  

a vysokým nákladům na výrobu, naštěstí nevyplatí. 
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Již dříve jsme si zmínili možnosti domácí výroby roušek OR-1. Dnes si probereme podrobně celý návod. Podomácku vyrobená 

rouška OR-1 má totožné vlastnosti a vzhled s průmyslově vyráběnou rouškou a jsou spolu zaměnitelné. Střihová šablona 

která je součástí dnešní přílohy občasníku je pro tři velikosti OR-1 a to 1,2 a 3. "Nulka" není v šabloně zahrnuta. 

Vyrobená OR-1 je tedy primárně určena pro obyvatelstvo od 2 roku života.  

 

- Faciometr pro OR-1 (příloha v občasníku číslo 2/2prosinec 2013 + vánoční speciál) 

- lepidlo nerozpustné ve vodě (Resolvan apod.) 

- šicí potřeby 

- šicí stroj 

- nůžky 

- tužka 

a) přední obličejová část  

- prádlový flanel, 2 kusy, 30x30 cm 

  nebo dyftýn, 1 kus, 30x30 cm 

- prodyšná tkanina (nejlépe bílá košilovina), 2 kusy, 30x30 cm 

- materiál na zorníky (celofán, obal na legitimaci, plexisklo apod.)  

b) zadní část 

- jakákoliv slabší tkanina, 2 kusy, 18x30 cm  

- tkanice 40 cm 

- prádlová guma 40 cm 

c) obličejové těsnění 

- proužek flanelu 2,5x53 cm 

(může se použít materiál i praný, na zadní část i barevný)      obr.5 - sešití podbradníku s obličejovým dílem 

 

Faciometrem určíme potřebnou velikost roušky, dle stanovené velikosti se zvolí příslušný vzor na střihové šabloně a ustřihne 

materiál. 

Při šití roušky zachováme tento postup: 

a) Vlepování zorníků 

Na dyftýn (flanel) s vlasem nahoru (u flanelu není nutno rozlišovat rub a líc) se na okraje očních otvorů nanese v šíři asi 7 mm 

slabá vrstva lepidla, nechá se 5 vteřin zaschnout a opět se nanese tolik lepidla, aby po vsáknutí zůstala na povrchu slabá vrstva. 

Na to se přiloží přesně jeden obličejový díl z jemné tkaniny, zatíží se po dobu 5 minut a pak se nechá 10 minut zaschnout bez 

zatížení. Slepené díly se otočí rubovou stranou nahoru a opět se nanese slabá celistvá vrstva lepidla v šíři asi 1 cm od okraje 

očních otvorů, přiloží se zorníky tak, aby přesahovaly rovnoměrně oční otvory, a zatíží se. U takto přilehlých zorníků se natřou 

jejich okraje i s nejbližším okolím látky v šíři asi 4 mm lepidlem a položí se druhý díl z jemné tkaniny. Lepidlo se nechá po 

zatížení zaschnout 10 minut. V případě šití zorníků se musí dbát na to, aby zorníky byly opět z vnější strany pod flanelem. 

Nutno je prošít dvakrát vedle sebe a stehy se zatmelí lepidlem. 

 

 

 

 

 

 

http://survive-ability.cz/obcasnik/2013/2prosinec2013.pdf
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b) Sešití podbradníku s obličejovým dílem (obrázek 5) 

Podbradník z dyftýnu položíme lícnicí stranou na desku stroje (rubem nahoru), na něj dále podbradník z jemné tkaniny, dále 

obličejový díl s vlepenými zorníky a podbradník z jemné tkaniny. Tyto části se sešijí a obrátí. Horní okraj obličejové části se 

pouze prošije bez podhrnutí na šicím stroji popřípadě obnitkuje (aby se látka netřepila).  

c) Sešití zadního dílu (obrázek 6) 

U obou částí zadních dílů se obruba ušije na dolním zaobleném 

konci a spojí se oba díly zadní (nejkratší) stranou na šev. Na 

horním okraji se ušije 1,5 cm obruba, do které se vtáhne 

prádlová guma a na koncích sešije. Na střed sešitých dílů se 

našije po 20 cm tkanice. Takto připravený zadní díl se přišije k 

přední části roušky. 

d) Zhotovení a přišití těsnícího proužku (obrázek 7)              obr.6 - sešití zadního dílu 

Flanelový proužek široký 2,5 cm se přeloží a 1,5 cm od kraje se do něho vloží výplňková spánková těsnící vložka. Takto 

připravený proužek se přišije ke švu spojujícímu přední a zadní díl, přitom přehyb proužku musí směřovat do předního dílu. 

Volné konce se u horního okraje nastřihnou, rozloží a prošijí - tím se zajistí pozvolný přechod. Na střed horního okraje 

obličejového dílu se z lícové strany našije prádlová guma, jejíž konec se našije na střední šev zadního dílu. 

 

Zhotovení této roušky vyžaduje již určitou zručnost v šití a doporučuje se proto organizovat sousedskou výpomoc. 

 
obr.7 - dokončená rouška 
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo. 

 




