
Prostředky individuální ochrany obyvatelstva 



Individuální ochrana  je souhrn opatření, jejichž cílem je omezit v nejvyšší možné míře působení 
radioaktivních a otravných látek i bakteriologických prostředků na nejdůležitější části lidského 
organismu, především na dýchací cesty a obličej. Jedná se především o ochranné masky  CM-3 a 
CM-4 pro děti od 12 let a dospělé, ochranné masky DM-1 a CM-3/3h pro děti do 12 let  a dětský 
ochranný vak pro děti do 18 měsíců. 

  

Stát  zabezpečuje  prostředky individuální ochrany pouze pro děti do ukončení školní 
docházky  a pro osoby umístěné ve zdravotních a sociálních zařízeních. Ostatní  obyvatelé si mohou 
nakoupit  prostředky individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. 

  

Měření velikosti ochranné masky 

  

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 

  

  

  

  



Seznam prodejen ochranných prostředků 

  

Pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti účinkům otravných látek, biologických prostředků, 
radioaktivního prachu a průmyslových škodlivin jsou při dlouhodobém vycestování do zahraničí i pro 
další zájemce v ČR možnosti nákupu ochranných prostředků v prodejnách dle uvedeného seznamu. 
Sortiment prodeje mohou upřesnit jednotlivé prodejny. Při použití je nutno dbát pokynů výrobce. 

  

  

  

Ústecký region 

č. název a adresa prodejny sortiment prodeje 

1 BROUK s.r.o. 
pošt. přihr. 61 
400 01 Ústí nad Labem 
Telefon a fax: 475 531 435 

Prodej ochranných prostředků 

2 Požární služby Ústí nad Labem 
s.r.o. 
Drážďanská 9 
400 07 Ústí nad Labem 
Telefon 475 500 056 
Fax: 475 500 066  

Prodej ochranných prostředků a protiplynových masek 

3 KORUS s.r.o 
ul. 29. srpna 792 
441 01 Podbořany 
Telefon a fax: 415 214 464 

Filtrační masky proti prachu, pro práci v plynu, 
obličejové masky systémy s turbodmychadly 

4 MEVA a.s. 
Na Urbance 632 
413 01 Roudnice nad Labem 
Telefon: 416 823 111 
Fax: 416 823 300 

Výroba a prodej vzduchových a kyslíkových dýchacích 
přístrojů 

5 ŘEMPO Holoubek a.s 
Tovární 51 
Dubí 
Telefon: 417 572 174 
Fax: 417 571 189 

Ochranné pracovní oděvy a pomůcky, masky a 
polomasky, filtry a respirátory 

 

  

Převzato z GŘ HZS 

 


