
Príprava obyvateľstva v 2. roku cyklu. 
 
„Ochrana potravín a vody.“ 
 

 

Ochrane potravín a vody je nevyhnutné venovať pozornosť pri vzniku mimoriadnej  
udalosti s únikom nebezpečných látok (rádioaktívnych, biologických) hlavne pri  
dlhodobejšom pobyte v ohrozenej oblasti, 
 
 

• používať hlavne balené potraviny (konzervy, zaváraniny ale aj mrazené 
potraviny, balené vody a minerálky),ale aj tieto potraviny hoci sú v obaloch, 
treba chrániť tak, aby boli buď hermeticky uzavreté v plechových nádobách, v 
sklenených nádobách, alebo v zdvojených obaloch (pogumovaných, z PVC a 
iných), 

• ak sa na ochranu potravín použije chladnička, potraviny sa nemusia baliť 
zvlášť, len cez chladničku sa dá obal z igelitu alebo z inej umelej látky, aby 
tesniaca guma na chladničke okolo dvierok bola chránená pred 
kontamináciou, 

• potraviny v špajze, treba samostatne alebo v určitých celkoch zabaliť do 
dvojitého obalu, zviazať gumkou alebo povrázkom a na obal dať nápis s 
obsahom, najlepšie sú hermeticky uzavreté plechové, sklené obaly alebo z 
plastických hmôt, ktoré sa odporúča ešte uložiť do utesnených debien, 
zásuviek, skríň a chladničiek, 

• vyhovujúce ochranné vlastnosti môžu mať aj obaly papierové a kartónové, len 
je potrebné, aby obal ma aspoň 5 vrstiev a aby kartónové obaly boli dobre 
uzavreté,  

• drevené obaly, skrinky, zásuvky a debničky apod. sa navyše z vnútornej 
strany vyložia celofánom alebo igelitom,  

 
Príklad ochrany potravín a tekutín 
 

 



 
 

• ochrana zemiakov, ovocia a zeleniny je komplikovanejšia a časovo 
obmedzená hlavne z dôvodu biochemických procesov látkovej premeny, ktoré 
v nich prebiehajú a dýchania z dôvodu vytvorenia a udržania optimálnej 
mikroklímy, hlavne teploty a relatívnej vlhkosti, je obtiažne chrániť tieto 
produkty v hermetických obaloch, nakoľko tieto neumožňujú potrebné 
podmienky udržať dlhodobo, preto je výhodnejšie ochranu aplikovať prekrytím 
PVC alebo PE fóliou, ochrana prekrytím fóliou umožňuje čiastočnú výmenu 
oxidu uhličitého a kyslíka sokolím a to umožňuje rastlinné produkty skladovať 
dlhšiu dobu, 
 

• vodu (1,5 až 2 litre pitnej a asi rovnaké množstvo úžitkovej na osobu a na deň) 
chrániť pred zamorením v dobre uzavierateľných nádobách vo veľkých 
hrncoch, zakrytých pokrievkou, cez ktorú sa dá plienka z PVC a zaviaže 
motúzom, alebo sa dá voda do kanistrov. Z času na čas sa musí voda 
vymeniť, pitná voda sa do hrnčekov nalieva naberačkou. 
 

• vonkajšie zdroje pitnej vody (studne, pramene) sa pred kontamináciou chránia 
tak, že sa pozakrývajú plachtami z PVC alebo sa nad ne postaví konštrukcia 
zlatiek alebo dosák, ktorá sa potom zakryje.  

 
 
 
Príklad ochrany privátneho vodného zdroja 
 

 


