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ANOTACE 

VARCHOLÁK, Michal. Metodika hodnocení ochranných faktorů budov společenských 

center. Ostrava, 2015, 71 s. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský. 

Cílem diplomové práce je navržení metodiky pro hodnocení ochranného faktoru budov 

společenských center, která by napomáhala při ochraně obyvatelstva ukrytím. Diplomová 

práce se zabývá identifikací a pojmenováním rizik společenských center. Dále se práce věnuje 

rešerši metodických pokynů civilní ochrany pro hodnocení odolnosti budov. V práci je 

proveden teoretický rozbor dvou postupů, a to bombového útoku s nebezpečnou látkou uvnitř 

budov společenských center a možnosti vybudovaní improvizovaného úkrytu v budovách 

společenských center. Návrh upravené metodiky pro výpočet koeficientu ochrany a doby 

pobytu v budovách společenských center je jedním z výstupů této práce. Pro ověření upravené 

metodiky byly výpočty aplikovány na budovu společenského centra Forum Nová Karolina. 

Klíčová slova: společenské centrum; ochrana obyvatelstva; improvizovaný úkryt; ochranný 

součinitel stavby; doba pobytu 

ANNOTATION 

VARCHOLÁK, Michal. The Evaluation Methodology Protective Factors Building 

Community Centers. Ostrava, 2015, 71 pages. Diploma thesis. VŠB – Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Supervisor: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský. 

The aim of this thesis is to design the Evaluation methodology protective factors building 

community centers, that would assist in civil protection using shelters. This thesis deals with 

the identification and naming of community centres' risks. The thesis also pursues the 

research of civil protection methodological instructions for the evaluation of the buildings' 

resistance. For the purpose of this thesis, the theoretical analysis of two processes has been 

done, namely a bomb attack with a dangerous substance inside community center buildings, 

and the possibility of building up improvised shelters in community centre buildings. One of 

the outcomes of this work is the proposal of modified methodology for calculation of the 

coefficient of protection and length of stay in the community centre buildings. In order to 

verify the modified methodology, the calculations were applied on the community centre 

building Forum Nová Karolina. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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ČR Česká republika 

ČSSR Československá socialistická republika 
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PP Podzemní podlaží 

USA Spojené státy americké 

ZHN Zbraně hromadného ničení 

ZŠ Základní škola 
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1 ÚVOD 

V dnešním světě hrozí mnoho mimořádných událostí, které dokážou během krátké 

doby zničit vše, co jim stojí v cestě. Mezi ně patří mimo jiné velké havárie v jaderných 

elektrárnách nebo také použití zbraní hromadného ničení. Někdy za tímto nebezpečím stojí 

jen boj o moc nebo pouze řetězec drobných chyb, které způsobí katastrofu. Svět bude stále 

ohrožen atomovými zbraněmi, dokud na světě bude existovat alespoň jedna jaderná hlavice 

a nedojde k jejich kompletnímu zničení. Ale ani potom nebude v bezpečí, protože lidé už ví, 

jak tyto zbraně vyrobit. Nejvíce ohroženo bylo, je a vždy bude civilní obyvatelstvo. 

Zbraně hromadného ničení ušly dlouhou cestu. Z vojensko-politického hlediska je lze 

považovat za největší hrozbu pro současnou i budoucí generaci. Na nějakou dobu se bude 

jednat o nejničivější zbraně s mezikontinentálním dosahem. Ve výzbroji je mají všichni stálí 

členové Rady bezpečnosti OSN, tedy USA, Rusko, Čína, Francie a Velká Británie. 

Na raketách dlouhého doletu intenzivně pracují Írán, Izrael a KLDR. Je známo, že Sovětský 

svaz a USA testovali jaderné bomby až tisíc krát silnější než byly svrženy na města Hirošima 

a Nagasaki. Rovnováha mezi počtem zbraní hromadného ničení a možností ukrytí 

obyvatelstva je nerovná. V současnosti je jedním ze zájmů mezinárodní politiky vytvářet 

programy k odzbrojování, tedy uzavírat dohody a smlouvy na kontrolu a výrobu zbraní 

hromadného ničení. 

S ohledem na aktuální bezpečnostní hrozby vystupuje do popředí problematika 

terorismu. Činnost teroristických organizací je v současné době značně rozsáhlá a různorodá. 

Jedním z cílů terorismu je zastrašit co největší počet lidí. Cílem jejich útoků jsou především 

místa s velkou koncentrací osob. Mezi tato místa se mimo jiné řadí také budovy 

společenských center a mohou se tedy stát cílem teroristických útoků. Zajištění bezpečnosti 

budov společenských center je komplikované, protože do těchto veřejných prostorů má volný 

přístup široká veřejnost. Vnitřní bezpečnost a pořádek je ve většině společenských center 

prováděna bezpečnostní službou. 

Budovy společenských center mohou být ohroženy řadou rizik, ale po provedení 

různých ochranných opatření mohou tato rizika eliminovat. Zároveň svými ochrannými 

vlastnostmi mohou poskytovat ochranu ukrytím pro velký počet osob. Součástí některých 

budov společenských center jsou podzemní parkoviště, které svým charakterem připomínají 
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stálé úkryty. Vzhledem k dispozičním parametrům jsou ideální k ochraně obyvatel před 

nebezpečím z radioaktivního ozáření a před účinky nebezpečných látek lehčích než vzduch. 

Po vybudování dodatečných úprav (např. zhmotněné plynotěsné dveře) jsou tyto prostory 

využitelné k improvizovanému ukrytí osob. Prostory improvizovaného ukrytí mohou být 

v případě potřeby rychle zpohotoveny a zajistit tak ochranu mnoha lidem nejen při válečném 

konfliktu, ale také při neočekávaných mimořádných událostech. 

Hlavním cílem diplomové práce je posouzení možnosti a validace dat způsobů 

hodnocení ochranného faktoru budov metodickými předpisy Civilní obrany. Za tímto účelem 

bude provedena identifikace a pojmenování rizik společenských center, rešerše metodických 

pokynů civilní ochrany pro hodnocení odolnosti budov, teoretický rozbor jednotlivých 

postupů a validace dat použitých v metodice. Součástí této práce je také návrh upravené 

metody a její ověření na reálném příkladu obchodního centra Forum Nova Karolina. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

Ochrana obyvatelstva 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku. [1] 

Krizová situace 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [2] 

Improvizovaný úkryt 

Improvizované úkryty je vhodné budovat k ochraně obyvatelstva před účinky 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti 

tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení 

státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých 

úkrytů. [3] 

Podle [4] je improvizovaný úkryt předem vybraný, optimálně vyhovující prostor 

ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude 

upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich 

zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních 

a finančních zdrojů. 

Ochranný součinitel stavby 

Ochranný součinitel stavby nám udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření 

v úkrytu menší než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem, 

za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách 

a s radioaktivním spadem na vertikálních plochách se neuvažuje. [5] 
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3 UKRYTÍ OBYVATELSTVA 

Kapitola se zabývá historií ochrany obyvatelstva, která se rozvíjí a mění každým 

dnem. Ochrana populace patří mezi nejdůležitější úkoly k zajištění budoucího života. Jednou 

z důležitých podmínek zajištění ochrany obyvatelstva je jeho varování, v případě potřeby jeho 

ukrytí a následné nouzové přežití. Dále jsou v kapitole rozebrány právní předpisy 

a strategické a koncepční dokumenty, které mají vazbu na ochranu obyvatelstva i samotné 

ukrytí osob při vzniku krizové situace. 

3.1 Historický vývoj až po současnost 

Ochraně obyvatelstva se významněji začala věnovat pozornost v roce 1935, kdy 

hrozilo České republice možné napadení Němci. Byl přijat zákon o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům a byla zřízena civilní protiletecká ochrana v působnosti Ministerstva vnitra. 

Tento systém ochrany měl za cíl mj. zajistit dostatečné množství plynových masek 

a veřejných úkrytů. Během druhé světové války přešlo vedení civilní protiletecké ochrany 

na protektorátní policii. Po ukončení války došlo k masivnímu rušení většiny úkrytů a všeho, 

co s tím souviselo. V období studené války, kdy se velmoci předháněly ve zbrojení, byl 

zaznamenán největší rozvoj v budování úkrytů k ochraně obyvatelstva a v zajištění prostředků 

individuální ochrany. V této době došlo k velkému rozvoji těchto zbraní. Velmoci jako Rusko 

a USA stále investují do této činnosti mnoho financí a času. Jejich hlavním cílem je zbraně 

neustále zdokonalovat a vyvíjet. [6] 

V roce 1990 byla zahájena reforma civilní obrany s cílem vytvořit všestranný 

a spolehlivý systém ochrany obyvatelstva. Byly přijaty zákony a usnesení, které sloužily 

ke zdokonalení systému ochrany obyvatel ve všech směrech. Pozornost byla zaměřena 

především na ochranu před nejpravděpodobnějšími a nejrizikovějšími hrozbami, jakými byly 

například povodně a požáry. Výstavba nových stálých úkrytů byla po roce 1990 zastavena, 

protože stát již neposkytoval finanční prostředky na jejich výstavbu. Výstavba rozestavěných 

úkrytů byla dokončena a nadále byla prováděna údržba stávajících stálých úkrytů. [7] Podle 

zákona o IZS přešly v roce 2000 pravomoci spojené s ochranou obyvatelstva pod Hasičský 

záchranný sbor České republiky [1]. 
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Nejnovější dokument zabývající se ochranou obyvatelstva je Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Do budoucna se v České republice 

nepočítá s výstavbou stálých úkrytů, které by civilní obyvatelstvo chránily před účinky 

jaderných zbraní. Budování improvizovaných úkrytů tak zůstane jediným způsobem 

ukrytí. [8] 

3.2 Právní předpisy 

Ochrana obyvatelstva je nejdůležitější oblastí, o kterou se musí stát postarat. Proto 

bylo přijato mnoho dokumentů, které se danou problematikou zabývají. Problematika ochrany 

obyvatelstva je řešena v níže popsaných dokumentech. 

Ženevské úmluvy a Dodatkové protokoly 

Ženevské úmluvy byly přijaty v roce 1949 s cílem, aby se neopakovaly hrůzné situace, 

které se během válek odehrávaly. Tyto dokumenty upravují podmínky a pravidla pro ochranu 

obětí války mezinárodních ozbrojených konfliktů. Ženevské úmluvy se skládají ze čtyř úmluv 

z roku 1949 a tří dodatkových protokolů. Především první dodatkový protokol se zabývá 

ochranou civilního obyvatelstva v čl. 61, kde je definována civilní obrana, jejímž cílem je 

chránit civilní obyvatelstvo za válečného stavu. Mezi úkoly civilní obrany dle tohoto 

protokolu mj. patří evakuace, organizování a poskytování úkrytů, zatemňování 

a dekontaminace. První a druhý dodatkový protokol byly přijaty v roce 1977 a třetí v roce 

2005. Česká republika ženevské úmluvy podepsala a ratifikovala. [9] 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 

Vymezuje základní povinnosti státu v oblasti bezpečnosti. Mezi ně patří zajištění 

svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů 

a ochrana životů zdraví a majetkových hodnot. Při ohrožení bezpečnosti státu může dojít 

k vyhlášení jednoho z krizových stavů. Podle charakteru a rozsahu mimořádné události může 

být podle tohoto zákona vyhlášen jeden ze tří krizových stavů. Nouzový stav, který vyhlašuje 

předseda vlády pro část území nebo celý stát na dobu 30 dnů, stav ohrožení státu, který 

vyhlašuje parlament na návrh vlády pro celý stát na neomezenou dobu a válečný stav, který 

vyhlašuje parlament pro celý stát na neomezenou dobu. [10] [11] Posledním krizovým stavem 

je stav nebezpečí, který vyhlašuje hejtman kraje, případně primátor hlavního města Prahy, 
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pro celý kraj nebo jeho část na dobu maximálně 30 dnů. Tento krizový stav je však vymezen 

v jiném právním předpisu, a to krizovém zákoně. [2] 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Tento zákon se jako první věnuje oblasti ochrany obyvatelstva. Je v něm vymezen 

pojem ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, složky IZS a jejich působnost. 

Definuje práva a povinnosti odpovědných orgánů a osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích. Plnění úkolů civilní ochrany (ochrana obyvatelstva) 

zahrnuje zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Prováděcí právní předpis stanoví zásady 

postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatel 

(viz dále). [1] 

Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Ve vyhlášce je stanoven postup pro zřizování zařízení civilní ochrany a odbornou 

přípravu jeho personálu, dále personální složení a věcné prostředky zařízení civilní ochrany. 

Vyhláška definuje také způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru 

možného ohrožení, o připravovaných opatřeních a o způsobu jejich provedení. Vymezuje 

technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění 

a způsob poskytování tísňových informací, popisuje způsob provádění evakuace a její 

zabezpečení. Vyhláška stanovuje postup při poskytování úkrytů, způsob a rozsah kolektivní 

a individuální ochrany obyvatelstva, a také požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby 

dotčené požadavky civilní ochrany. [3] 
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3.3 Strategické a koncepční dokumenty 

Jsou to dokumenty, které se významně podílejí na rozvoji ochrany obyvatelstva. Jedná 

se o Bezpečnostní strategii a Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

2030. 

Bezpečnostní strategie České republiky 

Bezpečnostní strategie byla schválena vládou 8. září 2011 usnesením č. 665. 

Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, na který 

navazují dílčí strategie a koncepce. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje 

a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. Úkolem vlády ČR 

a orgánů územních samosprávných celků je v příslušném rozsahu zajišťovat bezpečnost 

obyvatel, obranu svrchovanosti a územní celistvosti země a zachování náležitostí 

demokratického právního státu. Bezpečnost ČR je založena na principu zajištění bezpečnosti 

jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví a majetku. Klíčový význam z hlediska zajištění 

bezpečnosti ČR má politická a hospodářská stabilita Evropské unie. Členství v NATO a EU 

přináší výhody kolektivního zajištění vlastní obrany a bezpečnosti, stejně jako závazek 

ke společné obraně a bezpečnosti přispívat. Bezpečnostní zájmy ČR rozlišujeme podle stupně 

důležitosti. V bezpečnostní strategii jsou zájmy rozděleny do tří kategorií: životní, strategické 

a další významné. [12] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

„Stará“ koncepce velmi dobře vystihovala problematiku ukrytí obyvatelstva v ČR. 

Jednalo se o velmi důležitý dokument, využitelný pro oblast ochrany obyvatelstva, který mj. 

řešil základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva v oblasti ukrytí. 

Podle této koncepce se k ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace 

nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace doporučuje občanům využívat přirozené 

ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav, které by zamezily jejich proniknutí. Stálé 

úkryty civilní ochrany, budované v minulosti, jsou předurčeny k ochraně před účinky zbraní 

hromadného ničení, tedy před vojenským ohrožením. Při mimořádných událostech 

a krizových situacích nemajících vojenský charakter nelze tyto stálé úkryty využít, a to kvůli 

době potřebné k jejich zpohotovení (zvláštní podmínky využití u podzemních dopravních 
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ochranných systémů) a nerovnoměrnému rozmístění. Z těchto důvodů nebudou stálé úkryty 

uváděny v havarijních plánech krajů. [8] 

Koncepce také stanovuje, že HZS krajů se budou při vyřazování stálých úkrytů dále 

řídit předepsaným metodickým postupem, podle zákona o IZS budou pokračovat ve vedení 

evidence a budou provádět kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany. [8] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhleden do roku 2030 

Byla schválena usnesením vlády č. 805 dne 23. října 2013. Koncepce stanovuje další 

postup rozvoje důležitých oblastí ochrany obyvatelstva, mezi které patří vzdělávání 

a výchova, síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizové řízení, věda a výzkum. 

Obsahuje také základní úkoly, které jsou důležité pro realizaci stanovených priorit ochrany 

obyvatelstva na celé období její platnosti, včetně výhledu do roku 2030. Problematika ukrytí 

není v této koncepci příliš rozebírána. Ukrytí zůstává stále jedním z úkolů ochrany 

obyvatelstva. [13] 

3.4 Ochrana obyvatelstva ukrytím v evropských zemích 

Zajištění ukrytí obyvatelstva v evropských zemích se liší. Některé země poskytují 

ochranu ukrytím pro většinu svých obyvatel, jiné pouze udržují stávající úkrytový fond 

a s výstavbou nových úkrytů nepočítají a další státy potřebu ukrytí v podstatě neřeší. 

Důvodem je rozdílný přístup jednotlivých zemí ke konceptu ukrytí obyvatelstva. Některé 

země mají problematiku zakotvenu v zákonných normách, v jiných zemích není ukrytí 

legislativně řešeno. Dalším důvodem jsou finanční prostředky vynakládané na stavbu 

a údržbu úkrytů, které v mnoha zemích chybí. [7] [14] 

S využitím ochrany obyvatelstva ukrytím se počítá především pro případ ozbrojeného 

konfliktu, havárie jaderných zařízení a v některých zemích také pro případ mimořádných 

událostí. 

V České republice je zajištěno ukrytí pro 6 % obyvatelstva. S využitím ochranného 

systému metra a Strahovského tunelu je zajištěna ochrana ukrytím pro další 3 % obyvatel. [7] 

Pro porovnání uvádím v následující tabulce (Tabulka 1) přehled zabezpečení 

obyvatelstva úkryty ve vybraných evropských zemích. 
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Tabulka 1: Zabezpečení obyvatelstva úkryty ve vybraných evropských zemích [7] [14] 

Země 
Stupeň zabezpečení 

obyvatelstva úkryty  
Doplňující informace 

Dánsko 60 % 

Úkryty z druhé světové války, úkryty v městské zástavbě a 

mimo velká města. S výstavbou nových úkrytů se nepočítá, 

pouze s údržbou stávajících. 

Finsko 
75 % (jih) 

40-50 % (sever) 

Při nové výstavbě se zastavěnou plochou min. 600 m
2
 

povinnost vybudovat úkryt. Jediná evropská země, kde 

výstavba úkrytů pokračuje. 

Francie 4 % 

Nejsou potřeba, neboť francouzská jaderná síla je 

dostatečným odstrašujícím prostředkem pro nepřítele. 

Hlavní způsob kolektivní ochrany – evakuace. 

Maďarsko minimální 

Situovány ve velkých městech do nové zástavby. Z hlediska 

kapacity nevýrazný prvek ochrany. Ochranný systém 

budapešťské podzemní dráhy poskytuje ukrytí pro 10 % 

obyvatel hlavního města. V případě potřeby IÚ. 

Německo 3 % 

Ostatní úkryty zemské, obecní a soukromé. Koncepce 

výstavby úkrytů spočívá v řešení ochrany obyvatelstva 

ukrytím v industriálně nejvíce zatížených oblastech, 

v místech předpokládaného útoku a v prostorech důležitých 

pro obranu země. Stávající úkryty udržovány, s výstavbou 

nových se nepočítá. 

Nizozemí 55 % 

Doporučení u nově budovaných i stávajících privátních 

staveb uzpůsobit sklepní prostory k poskytnutí ochrany před 

radioaktivním spadem. Velkokapacitní úkryty situovány do 

prostor dopravních staveb pod úrovní terénu zejm. ve 

velkých městech. 

Norsko 36 % 

Privátní úkryty v obytných rodinných domech (výstavba 

byla hrazena státem až ze 2/3) a veřejné úkryty využívající 

geologicky velmi příznivé podmínky (skály, jeskyně). 

Výstavba nových úkrytů se neplánuje. 

Polsko 4 % 

Velká města (Varšava) a průmyslová centra. Malá část 

splňuje podmínky pro stálé, tlakově odolné úkryty. Do 

budoucna se výstavba úkrytů neplánuje. 

Rakousko 30 % 

Rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Okamžitě 

použitelné úkryty pro 5 % obyvatel. Předurčeny k ochraně 

před následky nehod jaderných zařízení v jiných zemích. 

Počítá se s využitím úkrytů ve štolách, garážích a s úpravou 

starého bytového fondu s vysokými ochrannými 

vlastnostmi. 

Rusko minimální 

Ukrytí v tlakově odolných podzemních úkrytech s kapacitou 

100 tisíc osob určeno pro zabezpečení funkce vlády 

v období války. Ojediněle veřejné úkryty v dvouúčelových 

stavbách. Určitá kapacita v podzemních drahách ve velkých 

městech. Ukrytí pro pracovníky průmyslové výroby zvlášť 

důležité pro zajištění bezpečnosti státu. 

Slovensko 6,3 % 

Stálé úkryty a havarijní úkryty budované do roku 1990 

investičním způsobem v komplexní bytové zástavbě. Dle 

koncepce se s výstavbou nových úkrytů počítá, ale na 

realizaci není dostatek finančních prostředků. 
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Švédsko 78 % 

Úkryty z části dvouúčelové. Budovány státem ve všech 

městech, u státních a veřejných budov, nemocnic, hotelů, 

garáží, parkovišť, v tunelech apod. Pro obyvatelstvo 

s nezabezpečeným ukrytím je počítáno s evakuací. Stávající 

úkrytový fond se udržuje, ale s výstavbou nových úkrytů se 

nepočítá. 

Švýcarsko 98 % 

Tzv. povinné úkryty, veřejné úkryty a chráněná zařízení 

(velitelská stanoviště, zdravotnická zařízení). Využití i při 

katastrofách a nouzových situacích jako nouzová ubytování. 

Stávající ochranná infrastruktura udržována na vysoké 

technické úrovni. 

Velká 

Británie 
minimální 

Nikdy nebyly investičně budovány zejména z finančních 

důvodů a s budováním se ani do budoucna nepočítá. 

V minulosti se pouze doporučovalo utěsnění obydlí a 

sklepních prostor proti radioaktivnímu spadu při 

eventuelním napadení. Pro ukrytí se předpokládá využití 

metra a tunelových prostorů pod vestavěnými železničními 

náspy. Speciální úkryty budovány u objektů s klíčovým 

významem pro národní obranu. 

Na následujícím obrázku (Obrázek 1) je znázorněno využití metra v Londýně k ukrytí 

osob během druhé světové války. 

 

Obrázek 1: Lidé schovávající se v londýnském metru během druhé světové války 

Zdroj: Převzato z [15] 
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4 MOŽNOSTI OCHRANY OBYVATELSTVA 

I přes všechny druhy ochranných opatření může v dnešním světě stále docházet 

k ohrožení obyvatelstva. Tato pravděpodobnost vzniku ohrožení, tady bude napořád. Nikdy 

nebude možné úplně eliminovat všechny druhy hrozeb. Ať už se bude jednat o havárii, 

nešťastnou náhodu, živelní pohromy nebo úmyslný čin. Na ochranu obyvatelstva musí být 

stále kladeny vysoké nároky. Pokud tomu tak nebude, může časem dojít k situaci, že nebude 

co ochraňovat. Ochranu obyvatelstva lze rozdělit na individuální ochranu a kolektivní 

ochranu. 

4.1 Individuální ochrana 

Lze ji definovat jako soubor organizačních a materiálních opatření s hlavním cílem 

chránit obyvatelstvo před účinky nebezpečných chemických, radioaktivních a biologických 

látek. Při mimořádných událostech se k individuální ochraně využívají především prostředky 

improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Nejjednodušší možností ochrany je 

zadržet dech a co nejrychleji se dostat z místa zamoření. Během vyhlášení krizových stavů 

jako je stav ohrožení státu a válečný stav budou vydávány pro určité kategorie obyvatelstva 

profesionální prostředky individuální ochrany. [16] 

Prostředky pro individuální ochranu se dělí na prostředky improvizované ochrany 

a prostředky individuální ochrany (válečný stav). 

Prostředky improvizované ochrany slouží k okamžité ochraně před toxickými 

účinky nebezpečných látek. K tomu lze využít vhodné prostředky, které jsou dostupné 

v každé domácnosti. Je nutné dodržet následující zásady [17]: 

 žádné místo na povrchu těla nesmí zůstat odkryté, 

 všechny ochranné prostředky je nezbytné důkladně utěsnit, 

 čím více vrstev na sobě člověk má, tím je lépe ochráněn. 
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Improvizované prostředky doporučené k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu 

těla [17]: 

 Ochrana dýchacích cest – pomocí klasické roušky z látky, nejlépe navlhčené ve vodě 

či vodném roztoku sody nebo kyseliny citronové, uváže se kolem hlavy tak, aby byla 

co nejlépe utěsněna oblast kolem úst a nosu. 

 Ochrana očí – ideálně brýle uzavřeného typu, jako jsou např. potápěčské nebo 

lyžařské brýle. 

 Ochrana hlavy a krku – kukla, čepice, šála, šátek nebo nasazení kapuce, pro zvýšení 

bezpečnosti se doporučuje nasazení přilby. 

 Ochrana těla – co nejvíce vrstev, vhodnou ochranou je zimní kabát a kalhoty nebo 

kombinéza, na závěr se doporučuje obléct klasická pláštěnka do deště. 

 Ochrana rukou – nejlépe pryžové rukavice. 

 Ochrana nohou – pryžové holínky nebo vysoké kožené boty. 

Pro názorný příklad použití prostředků improvizované ochrany přikládám obrázek 

(Obrázek 2): 

 

Obrázek 2: Prostředky improvizované ochrany 

Zdroj: Převzato z [18] 
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Profesionální prostředky individuální ochrany se při vyhlášení stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu vydávají pro určené kategorie osob [3]: 

 dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 let, 

 dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let, 

 dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let, 

 ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 

 ochranné masky pro doprovod osob výše uvedených kategorií. 

Množství a struktura výdeje prostředků individuální ochrany se určuje podle počtu dětí 

neumístěných ve školských zařízeních a podle projektové kapacity školských zařízení 

a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a podobných zařízení se zálohou 10 % [3]. 

Školské, zdravotní, sociální a podobné zařízení musí vytvořit podmínky pro výdej prostředků 

individuální ochrany [1]. 

Ostatní obyvatelstvo, pro které nejsou zajištěny prostředky individuální ochrany 

státem, si může prostředky zakoupit v jednom ze sto dvaceti dvou specializovaných obchodů 

na území ČR. Nabízený sortiment prodeje se může u jednotlivých prodejen lišit. Při použití 

zakoupených prostředků je nutno dbát pokynů výrobce. [19] 

Pro názorný příklad použití prostředků individuální ochrany přikládám obrázek 

(Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Prostředky individuální ochrany 

Zdroj: Převzato z [20] 
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4.2 Kolektivní ochrana obyvatelstva 

Za kolektivní ochranu ukrytím se považuje využití úkrytů civilní ochrany a jiných 

příhodných prostorů, které se společně se stavebními a jinými doplňkovými úpravami 

přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. 

Ukrytí obyvatelstva se na území měst a obcí zajišťuje ve stálých a improvizovaných 

úkrytech. V současnosti platná koncepce ochrany obyvatelstva ukrytí příliš neřeší a Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 ukrytí ponechávala primárně na 

využití improvizovaných úkrytů a se stavbou stálých úkrytů již nepočítala. Proto následující 

odstavce věnuji popisu jiných možností ukrytí než v úkrytech stálých. 

Úkryty dodatečně budované 

Úkryty dodatečně budované jsou úkryty, které nemají trvalý charakter, tj. budují se až 

v době hrozby vzniku mimořádné události nebo bezprostředně po jejím vzniku. V běžném 

životě (tj. v době míru, v době, kdy nehrozí bezprostředně vznik mimořádné události nebo 

v době, kdy nepůsobí ničivé či zdraví a život ohrožující účinky mimořádné události) 

se provádí pouze výběr prostorů vhodných pro vybudování těchto dodatečně budovaných 

úkrytů, popřípadě se zpracovává jednoduchá projektová dokumentace a vytipovává se vhodný 

zdroj materiálů pro jejich budování. Do kategorie dodatečně budovaných úkrytů patří 

improvizované úkryty (dále jen „IÚ“), které se dále dělí podle účinků nebezpečných látek, 

před kterými chrání. [7] 

Improvizované úkryty 

Stálé úkryty nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského 

charakteru počítat s ohledem na dobu potřebnou k jejich zpohotovení a nerovnoměrné 

rozmístění. V období mimo krizové stavy budou orgány obcí, ve spolupráci s HZS krajů, 

provádět vytipování objektů a prostorů (např. podzemní garáže a parkoviště, sklepy) 

vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva. [13] 

Improvizované úkryty jsou předem vybrané optimálně vyhovující prostory 

ve vhodných částech budov, které budou svépomocně upravovány fyzickými a právnickými 

osobami k získání jejich ochranných vlastností, s využitím materiálu z místních zdrojů, 

finančních prostředků a fyzické práce. [21] 
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IÚ musí splňovat požadavky na zabezpečení ochrany osob proti účinkům 

radioaktivního zamoření a ozáření z radioaktivního spadu při napadení území ČR jadernými 

zbraněmi. Ukrývaným osobám rovněž poskytují ochranu proti účinkům světelného 

a tepelného záření při jaderném výbuchu a částečnou ochranu proti některým otravným 

látkám a průmyslovým škodlivinám. Taktéž poskytují ochranu před následky nehod 

jaderných zařízení nebo při živelních pohromách. Při vybudování tlakově plynotěsných dveří 

budou IÚ poskytovat i částečnou ochranu proti ničivým účinkům tlakové vlny jaderného 

výbuchu. [7] 

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku 

konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním 

traktu (části), co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy 

s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi, s co nejmenší 

plochou všech okenních otvorů. Proti samotnému úniku nebezpečných látek, které jsou lehčí 

než vzduch, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně 

budovy od směru místa výronu nebezpečné látky. [21] 

Zesilování ochranných vlastností improvizovaného úkrytu závisí na druhu 

improvizovaného úkrytu. Záleží na tom, proti čemu má chránit ukrývané osoby. V případě 

použití otravných látek a při úniku nebezpečných průmyslových látek se jedná především 

o dokonalé utěsnění všech otvorů v improvizovaném úkrytu. Při radioaktivním spadu se jedná 

hlavně o zesilování (zhmotnění) okenních otvorů sklepních prostorů přídavným materiálem 

(cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy apod.) minimálně na tloušťku 

obvodového zdiva tak, aby se dosáhlo zeslabení radioaktivního záření. Před nebezpečím 

leteckého útoku, proti pádu trosek, střepin a hořících předmětů se jedná převážně o podpírání 

stropů, chránění oken překrytím a o zesilování dveří. [21] 
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Ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

Jedná se o silniční tunely (Obrázek 4), metra, městské podzemní rychlodráhy 

a podzemní části tramvajových tratí. Objekty mají dvouúčelové využití. Slouží jak k dopravě, 

tak k ukrytí obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace. 

Zabezpečují ochranu ukrývaných osob proti předpokládaným účinkům ZHN nepřetržitě 

po dobu 3 dnů. Jednotlivé objekty se navzájem liší co do charakteru stavby, tak do vybavení 

těchto objektů. U těchto staveb je možné provést v krátké době přechod do ochranného 

systému. Koeficient ochrany je u těchto objektů velmi vysoký, pohybuje se v rozmezí 10 000-

20 000. Stavby poskytují také vysokou úroveň ochrany proti účinkům tlakové vlny, 

zemětřesení, účinkům elektromagnetického impulsu. [7] 

 

Obrázek 4: Zázemí Strahovského tunelu, které slouží jako protiatomový kryt 

Zdroj: Převzato z [22] 
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5 POPIS MOŽNÝCH RIZIK BUDOV SPOLEČENSKÝCH 

CENTER 

Na budovy společenských center (dále jen „BSC“) působí řada událostí, které mohou 

ohrozit jak osoby nacházející se v BSC, tak i samotné objekty. Pro účelné zvládnutí těchto 

událostí je nezbytné identifikovat rizika BSC. Jednotlivé BSC jsou charakteristické svými 

specifickými konstrukčními parametry, umístěním, okolními podmínkami prostředí apod. 

Každá BSC je svým způsobem jedinečná, a proto se rizika pro tyto objekty mohou lišit. 

Úkolem vedení BSC je zajistit jejich bezpečnost, tedy eliminovat rizika pro BSC. 

K tomu mohou využít analýzy rizik, na jejímž základě identifikují a zhodnotí rizika dané 

BSC. Na základě analýzy pak mohou přijmout různá opatření, kterými se zvýší připravenost 

daného objektu na různé druhy rizik. Vedení BSC tak může předcházet nebo alespoň 

zmírňovat dopady různých hrozeb. 

 

Při určení rizik pro BSC jsem vycházel ze statistické ročenky HZS [23]. Níže uvádím 

tabulku (Tabulka 2), kde jsou uvedeny jednotlivé druhy událostí od roku 2010 do roku 2014. 

 

Tabulka 2:Druhy událostí s povoláním JPO [23] 

DRUH UDÁLOSTI POČET UDÁLOSTÍ 

 2010 2011 2012 2013 2014 celkem 

požáry 17 296 20 511 19 908 16 563 16 851 91 129 

dopravní nehody 18 053 17 061 18 910 19 023 19 219 92 266 

únik nebezpečných chemických látek  893 1 034 1 116 1 146 1 368 5 557 

technické havárie 19 17 13 4 9 58 

radiační nehody a havárie 0 1 1 1 1 4 

celkem 103 610 92 892 96 008 104 435 93 196 189 014 
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vražda 

výbuch bomby 

Podle Vojenské strategie (2008) mezi hlavní hrozby, které mohou přímo či nepřímo 

ohrozit bezpečnostní zájmy ČR nebo jejích spojenců, mj. patří [24]: 

 nárůst různých forem extremismu, 

 terorismus, 

 šíření ZHN a jejich nosičů včetně balistických střel, 

 rostoucí hospodářská a vojenská síla některých států, 

 agresivní prosazování zahraničně-politických zájmů s hrozbou použití vojenské síly, 

 přírodní katastrofy. 

V posledních letech se hrozba teroristických útoků podstatně zvýšila. Terorismus 

neusiluje o cílené zabíjení nejvyšších politických činitelů, jejich cílem je zabít co největší 

počet civilního obyvatelstva, které je v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Proto se země 

musí trvale připravovat na možnost teroristického útoku a zejména musí být připraveny na 

zvládání jejich případných následků. [25] 

Útok teroristů může mít různou podobu. Následující graf (Graf 1) uvádí nejrozšířenější 

typy teroristických útoků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Teroristické útoky ve světě v letech 1970 - 2011 podle druhu 

Zdroj: Převzato z [26] 

Z hlediska přístupnosti technologií a dostupnosti chemikálií je třeba přihlédnout 

k tomu, že v dnešní době produkují školská zařízení a univerzity velké množství absolventů, 

kteří mají alespoň základní znalosti o bojových otravných látkách. Značné procento studentů 

je schopno připravit podle návodu i poměrně složité toxické chemikálie. Informace o syntéze 
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nejrůznějších typů bojových otravných látek jsou volně k dispozici v odborných knihách, 

monografiích, článcích, patentech i na internetu. [27] 

Na základě statistik HZS ČR jsem vybral zdroje rizik, které by mohly mít negativní 

dopad na BSC. Na území České republiky se za posledních 5 let vyskytlo přes 91 tisíc požárů. 

V BSC je ochrana před požáry zajišťována prostřednictvím moderních opatření. Proto je 

riziko vzniku požáru malé, ale i přesto ho nelze zcela vyloučit. Dalším rizikem jsou dopravní 

nehody. Samotné dopravní nehody nemusí představovat riziko pro BSC. Riziko pro objekty 

ovšem vzniká při dopravních nehodách spojených s únikem nebezpečných látek do ovzduší 

v blízkosti BSC. Také únik nebezpečných chemických látek nebo radiační havárie mohou 

svým rozsahem ohrozit BSC a osoby v nich se nacházející. Potenciálně největší nebezpečí pro 

obyvatelstvo představuje chlor, amoniak, formaldehyd, kyanovodík, fosgen, oxid siřičitý, 

sirovodík, chlorid fosforitý, nitrózní plyny aj. [28]. 

Území ČR je téměř každoročně postihováno povodňovými situacemi. Není vyloučeno, 

že by povodně mohly zasáhnout i některé BSC. To ovšem záleží na místních podmínkách 

a připravenosti vedení BSC na tyto situace a jejich řešení. Další riziko pro BSC představují 

rozsáhlé výpadky elektrické energie (tzv. blackouty), které mohou vzniknout v důsledku 

mimořádné události v přenosové soustavě. 

S ohledem na současnou situaci v ČR a ve světě jsem na základě Vojenské strategie 

(2008) mezi možná rizika ohrožující BSC zařadil také teroristický útok a použití ZHN. 

S BSC souvisí také řada rizik z hlediska bezpečnosti, jak pro zde se nacházející osoby, 

tak pro samotné budovy. Riziko představuje např.: 

 vysoká koncentrace osob na jednom místě, 

 složitost a neznalost objektů, 

 komplikované podmínky pro případnou evakuaci, 

 volný přístup všem osobám. 

V následující tabulce (Tabulka 3) jsou uvedeny možné zdroje rizik  BSC. V tabulce 

uvádím rizika, která mohou ohrožovat BSC, některá opatření využitelná pro zvýšení 

bezpečnosti BSC a výhody, které poskytují prostory BSC. 
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Tabulka 3: Možné zdroje rizik pro BSC [23] [24] 

RIZIKA OPATŘENÍ VÝHODY 

Požár 

Preventivní opatření 

Cvičení složek IZS se zapojením obyvatelstva. 

 

V BSC jsou kladeny vysoké nároky na protipožární 

ochranu. 

 

Dvouúčelová videoprojekce k poučení obyvatelstva. 

 

Zajištění základních potřeb pro velký počet obyvatel. 

protipožární dokumentace, bezpečnostní plány, školení zaměstnanců, 

příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

hasicí přístroje, sprinklery, vodní clona, zařízení pro odvod kouře a tepla, 

elektrická požární signalizace, segmentové rozdělení BSC aj. 

Organizační opatření 

včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění složek IZS, 

koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění dostatku sil a 

prostředků aj. 

Povodeň 

Preventivní opatření 

BSC lze využít jako přijímací středisko (všeobecné 

známé místo, teplo, sucho, WC, dětské koutky, 

hypermarket). 

 

Technické vybavení (rozhlas, dvouúčelová 

videoprojekce). 

 

Zajištění základních potřeb pro velký počet obyvatel. 

vymezení záplavových území, vč. aktivní zóny a povolených činností v nich, 

neumisťovat stavby v záplavových územích, povodňové plány, bezpečnostní 

plány, revitalizace vodních toků, školení zaměstnanců, příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

ochranné hráze, protipovodňové stěny, zábrany, pytle s pískem, retenční 

nádrže aj. 

Organizační opatření 

včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění složek IZS, 

koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění dostatku sil a 

prostředků aj. 
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Chemická 

havárie 

Preventivní opatření 

Vícepatrové BSC poskytují po úpravách možnost 

ukrytí ve vyšších patrech. 

 

BSC poskytují po úpravách možnost ukrytí 

v podzemních parkovištích. 

 

Obchody prodávající různé prostředky využitelné 

k improvizované ochraně osob. 

 

Dekontaminace s využitím prostorů auto myčky. 

 

Dvouúčelová videoprojekce k poučení obyvatelstva. 

 

Zajištění základních potřeb pro velký počet obyvatel. 

bezpečnostní plány, vytipování prostorů pro vybudování IÚ, školení 

zaměstnanců, příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

čidla na nebezpečné látky, prostory a prostředky pro budování IÚ,vypnutí 

klimatizace aj. 

Organizační opatření 

včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění složek IZS, 

koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění dostatku sil a 

prostředků aj. 

Jaderná 

havárie 

Preventivní opatření 
BSC poskytují po úpravách možnost ukrytí 

v podzemních parkovištích. 

 

Velká koncentrace obyvatelstva, které lze v případě 

potřeby ukrýt ve vlastních prostorech. 

 

Bezbariérový přístup (možnost dovezení osob 

s omezeným pohybem až do úkrytu). 

 

Obchody prodávající různé prostředky využitelné 

k improvizované ochraně osob. 

 

Dekontaminace s využitím prostorů auto myčky. 

 

Dvouúčelová videoprojekce k poučení obyvatelstva. 

 

Zajištění základních potřeb pro velký počet obyvatel. 

bezpečnostní plány, vytipování prostorů pro vybudování IÚ, školení 

zaměstnanců, příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

prostory a prostředky pro budování IÚ, tlakové a plynotěsné dveře, náhradní 

zdroj energie, vypnutí klimatizace aj. 

Organizační opatření 

včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění složek IZS, 

koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění dostatku sil a 

prostředků aj. 
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Blackout 

Preventivní opatření 

Dvouúčelová videoprojekce k poučení obyvatelstva. 

 

Zajištění základních potřeb pro velký počet obyvatel. 

 

Náhradní zdroj energie – dieselagregát. 

bezpečnostní plány, školení zaměstnanců, příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

náhradní zdroj energie, nouzové osvětlení aj. 

Organizační opatření 

včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění složek IZS, 

koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění dostatku sil a 

prostředků aj. 

Teroristický 

útok 

Preventivní opatření 

Dvouúčelová videoprojekce k poučení obyvatelstva. 

 

Využitelnost BSC jako IÚ. 

 

Segmentace prostor BSC. 

 

Využití klimatizace ke zneškodnění pachatelů 

(vpuštění omamné látky). 

bezpečnostní plány, školení zaměstnanců, příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

bezpečnostní rámy, systém na rozpoznávání tváří, segmentové rozdělení 

BSC, tajné vchody aj. 

Organizační opatření 

zákaz vstupu se zbraní, včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění 

složek IZS, koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění 

dostatku sil a prostředků aj. 

Zbraně 

hromadného 

ničení 

Preventivní opatření BSC poskytují po úpravách možnost ukrytí 

v podzemních parkovištích. Vysoký koeficient 

ochrany, velká kapacita úkrytu. 

 

Velká koncentrace obyvatelstva, které lze v případě 

potřeby ukrýt ve vlastních prostorech. Zajištění 

základních potřeb pro velký počet obyvatel. 

 

Bezbariérový přístup (možnost dovezení osob 

s omezeným pohybem až do úkrytu). 

 

Obchody prodávající různé prostředky využitelné 

k improvizované ochraně osob. 

 
Dekontaminace s využitím prostorů auto myčky. 

bezpečnostní plány, vytipování prostorů pro vybudování IÚ, školení 

zaměstnanců, příprava obyvatel aj. 

Technická opatření 

prostory a prostředky pro budování IÚ, tlakové a plynotěsné dveře, náhradní 

zdroj energie, vypnutí klimatizace aj.  

Organizační opatření 

včasné varování a informování obyvatel, vyrozumění složek IZS, 

koordinovaná evakuace, značení únikových cest, zajištění dostatku sil a 

prostředků aj. 
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Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti budov společenských center 

V dnešní době je samozřejmostí zabezpečení střežení objektu (např. soukromé 

bezpečnostní služby nebo vlastní zaměstnanci) a pokrytí co nejvíce prostorů společenského 

centra bezpečnostním kamerovým systémem. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti, ale na úkor 

lidské svobody. Dále jsou obchodní centra vybavena moderními technickými 

a technologickými zařízeními, mezi které patří mechanické zábranné prostředky (např. mříže, 

závory, rolety, zámky) a požárně bezpečnostní zařízení (např. elektrická požární signalizace, 

stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, detektory hořlavých plynů a par, 

hasicí přístroje, požární a kouřové klapky), zabezpečovací systémy, prostředky k zajištění 

první pomoci (např. defibrilátor), uživatelský komfort (např. klimatizace, vytápění, výtahy, 

eskalátory) a jiná technická zařízení (např. rozvody plynu, vody, kanalizace, elektrotechnické 

rozvody). [29] 

Pro zvýšení bezpečnosti BSC jsem navrhnul dvě opatření, a to využití BSC 

k veřejnému cvičení složek IZS se zapojením obyvatelstva a dvouúčelovou videoprojekci. 

Veřejné cvičení složek IZS se zapojením obyvatelstva je ideálním preventivním 

opatřením pro zvýšení ochrany obyvatel v případě vzniku mimořádné události. Zapojení 

obyvatel do cvičení složek IZS prohloubí jejich znalosti v dané problematice a poskytne jim 

základní představu o tom, jak by se měli v dané situaci chovat. Výhodou veřejného cvičení 

pro složky IZS je, že mohou po cvičení identifikovat a vyhodnotit kritická místa BSC. 

V případě potřeby může být na základě zjištěných nedostatků aktualizován poplachový plán. 

Vyhodnocením spolupráce složek IZS lze získat cenné informace, které jsou nesmírně 

důležité pro řešení reálné situace. Další výhodou je, že o reálnou ukázku práce složek IZS má 

obyvatelstvo velký zájem (viz dny NATO, které navštívilo v roce 2014 přes 220 000 lidí). 

Do veřejného cvičení je vhodné zapojit co nejvíce osob (dobrovolníků), aby se cvičení 

více přiblížilo reálnému zásahu. Důležité je zapojit především školní mládež. Například 

formou školní exkurze. Školní mládež má v daném ohledu nejméně zkušeností a jejich reakce 

by mohla v případě mimořádné události zkomplikovat zásah. 
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Videoprojekce se běžně využívá v BSC pro komerční účely. Jako optimální se jeví 

využívat tyto videoprojekce dvouúčelově. Mohou sloužit také k varování a poskytování 

informací návštěvníkům společenského centra při mimořádných událostech anebo také 

v období mimo ně, a to k preventivnímu informování. 

Prostřednictvím stručného videa doplněného o krátkou písemnou zprávu nebo 

prezentace mohou společenská centra informovat své návštěvníky o jednotlivých 

bezpečnostních opatřeních a o postupu řešení vzniklé mimořádné události. Mezi sdělované 

informace je vhodné zařadit například: 

 schéma budovy společenského centra, 

 směr únikových cest, 

 nouzové východy, 

 evakuační výtah, 

 místo shromaždiště, 

 velín ochranky, 

 nebezpečné oblasti, 

 místo poskytování informací, 

 první pomoc. 

Návštěvníkům společenského centra může videoprojekce poskytnout jednoduché 

informace, které by pomohly zvýšit bezpečnost návštěvníků. Výhodou také je, že i člověk, 

který je v BSC poprvé, může získat důležité informace ohledně bezpečnostních opatření 

daného centra. 
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6 REŠERŠE METODICKÝCH POKYNŮ CIVILNÍ OCHRANY 

PRO HODNOCENÍ ODOLNOSTI BUDOV 

V této kapitole bude provedena rešerše technických norem a vojenských předpisů, 

týkajících se oblasti ukrytí obyvatelstva. 

6.1 Rešerše technických norem 

 ČSN 73 9001. Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany. Praha: Český normalizační 

institut, 1994. [30] 

Norma ČSN 73 9001 byla zrušena ke dni 1. 11. 2009, ale pro potřeby 

improvizovaného ukrytí ji lze využít. Stejně jako udává norma, je vhodné budovat úkryty 

dvouúčelově. Obsahem normy jsou všeobecné požadavky na stálé úkryty, tedy ochranné 

vlastnosti budov, umisťování, kapacita a provoz, dále konstrukční řešení, větrání, vytápění, 

zásobování vodou a kanalizace, zásobování elektrickou energií a sdělovací zařízení. Stálé 

úkryty se navrhovaly do míst největšího soustředění osob tak, aby byl splněn požadavek 

doběhové vzdálenosti. Podle kapacity lze úkryty dělit na malokapacitní do 50 osob, středně 

kapacitní do 500 osob a velkokapacitní nad 500 osob. Norma definuje, že stálé tlakově odolné 

úkryty lze využít například proti tlakovým účinkům výbuchu, seizmickým účinkům jaderných 

výbuchů, pádu trosek, pronikavé radiaci, zdraví škodlivým toxickým, chemickým 

a biologickým látkám nebo elektromagnetickým impulsům jaderného výbuchu. Rozvod 

a úprava vzduchu ve stálých úkrytech se zásadně neliší od standardního klimatizačního 

zařízení. Je však doplněna o kolektivní a prachové filtry. Přílohová část obsahuje ochranné 

a dispoziční parametry, stanovení plynotěsnosti a výpočet ekvivalentního statického zatížení. 

 ČSN 73 9010. Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany. Praha: Český 

normalizační institut, 2011. [31] 

Norma ČSN 73 9010 platí pro navrhování a výstavbu stálých tlakově odolných úkrytů, 

stálých tlakově neodolných úkrytů, chráněných pracovišť, malokapacitních úkrytů, 

speciálních úkrytů a staveb pro dekontaminaci. Stanovuje technické parametry požadované 

pro stavební a technologickou část těchto staveb. Přílohová část obsahuje ochranné 

a dispoziční parametry, stanovuje požadavky na vnitřní mikroklima, místnosti a prostory, 
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filtroventilační zařízení, elektrické zdrojové soustrojí a elektrorozvodnou síť, zásobování 

vodou a kanalizaci, tlakově plynotěsné a plynotěsné prvky, spojovací prostředky 

a signalizační zařízení, zpohotovení. 

 ČSN 73 9050. Údržba stálých úkrytů civilní ochrany. Praha: Český normalizační 

institut, 2004. [32] 

Norma ČSN 73 9050 vymezuje zásady pro údržbu stálých úkrytů, provádění 

pravidelných revizí a obsah dokumentace stálých úkrytů civilní ochrany. V přílohách lze 

nalézt požadavky na kontrolu a údržbu prováděnou v úkrytech, na zkoušky a hodnocení 

plynotěsnosti a náležitosti zpracovávané dokumentace. 

6.2 Rešerše vojenských předpisů 

Ministerstvo národní obrany. Příprava, projektování a výstavba protiradiačních 

úkrytů. Praha, 1980. Vojenský předpis CO-6-1. [5] 

Ustanovení tohoto předpisu se vztahují na projektování a výstavbu protiradiačních 

úkrytů civilní obrany budovaných investičním způsobem v objektech na celém území tehdejší 

ČSSR. Vojenský předpis MNO CO-6-1 obsahuje všeobecná ustanovení o ochranných 

vlastnostech úkrytů a o rozdělení úkrytů. Dále vymezuje základní požadavky na umísťování a 

výstavbu úkrytů, na dispoziční a konstrukční řešení úkrytů, instalační zařízení. V rámci 

konstrukčního řešení předpis definuje výpočet ochranného součinitele stavby, který nám 

udává, jak jednotlivé budovy dokážou snížit působení radioaktivního záření na osoby 

ukrývané v nich. V rámci instalačního zařízení předpis definuje také výpočet doby pobytu 

ukrývaných osob v dokonale utěsněné místnosti. Tento předpis v současnosti již neplatí, ale 

pro potřeby improvizovaného ukrytí ho lze využít. 

Ministerstvo národní obrany. Projektování a výstavba úkrytů CO 3., 4. a 5. třídy 

odolnosti. Praha, 1980. Vojenský předpis CO-6-2. [33] 

Ustanovení tohoto předpisu se vztahují na projektování a výstavbu stálých úkrytů CO 

3., 4. a 5. třídy odolnosti na celém území tehdejší ČSSR. Vojenský předpis MNO CO-6-2 

obsahuje ustanovení o všeobecných zásadách, využívání staveb pro ukrytí osob a o kapacitě 

úkrytů. Dále vymezuje základní požadavky na dispoziční a konstrukční řešení, 

na plynotěsnost úkrytu a izolaci proti vodě a na inženýrsko-technická zařízení umístěná 

v úkrytech. Tento předpis již neplatí, ale pro potřeby improvizovaného ukrytí jej lze využít. 
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7 TEORETICKÝ ROZBOR JEDNOTLIVÝCH POSTUPŮ 

Pro teoretický rozbor jsem zvolil, v souvislosti s aktuálními bezpečnostními hrozbami, 

kdy terorismus představuje velkou hrozbu pro celý svět, teroristický útok. Konkrétně jsem 

zvolil bombový útok s nebezpečnou látkou uvnitř BSC. S ohledem na provedenou rešerši 

norem a vojenských předpisů, jsem zvolil pro teoretický rozbor také možnost vybudování IÚ 

v BSC. V této kapitole uvádím vývojové diagramy, jak postupovat při napadení BSC teroristy 

a jak postupovat při výběru IÚ v BSC. 

Historické souvislosti potvrzují, že teroristé vybírají nejčastěji pro útoky objekty 

s vysokou koncentrací osob. Proto lze i BSC zařadit mezi potenciálně ohrožené objekty. 

Teroristickému útoku lze jen těžko zabránit. Většinou se jedná o velmi dobře organizovanou 

skupinu, která může zaútočit kdekoliv a kdykoliv. Zpravodajské služby se snaží nepřetržitě 

sbírat a vyhodnocovat informace, aby zabránily možným teroristickým útokům. S ohledem na 

množství teroristických skupin a na různorodost jejich útoků souvisí také nemožnost všechny 

tyto hrozby zcela eliminovat. Proto jsem vytvořil vývojový diagram, jak postupovat 

při bombovém útoku s nebezpečnou látkou těžší než vzduch v BSC (Obrázek 5). 

Nejdůležitější je, aby ústředna bezpečnostního velínu jednotlivých BSC byla co 

nejrychleji informována o nastalé situaci a mohla tak zahájit opatření k zajištění bezpečnosti. 

Při úniku nebezpečné látky dochází k vážným zdravotním potížím zasažených osob. Detekce 

výbuchu může být provedena vizuálně nebo kamerovým systémem. Ústředna bezpečnostního 

velínu může být informována i pomocí samočinného hlásiče, EPS, spuštěním SHZ, anebo 

stisknutím tlačítkového hlásiče. 

Než dojde k evakuaci osob, je třeba vždy potvrdit poplach, nejlépe vizuální kontrolou, 

a přesvědčit se, jestli je zdroj úniku nebezpečné látky opravdu uvnitř BSC. Tímto se předejde 

planému poplachu a možné panice. 

Při potvrzení poplachu na ústředně bezpečnostního velínu je nezbytné zahájit opatření 

k zajištění bezpečnosti všech osob nacházejících se v BSC. Dané postupy po potvrzení 

poplachu jsem rozdělil do tří částí. Prvním postupem je evakuace osob. Druhý postup slouží 

k zabránění rozšíření nebezpečné látky do dalších prostorů a třetí postup se týká aktivace 

složek IZS. 
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V případě evakuace osob je nezbytné k zvládnutí situace a omezení rozšíření paniky 

rychlé vyrozumění zaměstnanců o nastalé situaci (např. prostřednictvím SMS). Tím budou 

zaměstnanci včas informováni a mohou se připravit na následnou evakuaci. Zákazníky je 

vhodné varovat prostřednictvím rozhlasu nebo jiného vhodného prostředku (např. 

dvouúčelová videoprojekce). Následně bude zahájena evakuace. Přednostně zahájit evakuaci 

v kontaminovaném prostoru, kde je nutná ochrana dýchacích cest. S ohledem na dobu 

strávenou v zamořené oblasti se doporučuje spíše zadržet dech, popřípadě dýchat přes rukáv, 

a co nejrychleji se dostat ze zamořené oblasti. Z nezamořené oblasti je potřeba řešit evakuaci 

osob tak, aby nemohly být kontaminovány nebezpečnou látkou. Jelikož je látka těžší než 

vzduch, doporučuje se evakuace do vyšších pater nebo na střechu budov, pokud není možné 

osoby evakuovat k nejbližšímu východu. Dále lze také evakuovat osoby do jednotlivých 

obchodů, odkud má poměrně mnoho společenských center zadní východy do chráněných 

únikových cest. Po opuštění kontaminovaného prostoru je potřeba osoby dekontaminovat, 

aby se zabránilo dalšímu působení nebezpečné látky na organismus. Dekontaminace se 

většinou provádí na místě shromaždiště. Je potřeba zajistit dostatečné množství vody potřebné 

pro dekontaminaci. Nakonec je nezbytné zajistit lékařskou pomoc, přednostně pro osoby 

zasažené nebezpečnou látkou. 

Druhý postup slouží k zabránění rozšíření nebezpečné látky do dalších prostorů 

společenských center. Jako první je nutné uzavření klimatizačního zařízení, aby nedošlo 

k rozšíření nebezpečné látky do nezamořených oblastí. K úplnému uzavření kontaminovaného 

prostoru by mělo dojít až po provedení evakuace všech osob v daném prostoru. Po uzavření 

prostoru je třeba zapnout odvětrávání chráněných únikových cest. V chráněných únikových 

cestách je nutné vytvořit přetlak, čímž dojde k zabránění vniknutí nebezpečné látky 

do chráněných únikových cest. Dále je také třeba zapnout nouzové osvětlení únikových cest, 

návěstí a piktogramů a další opatření, které pomohou při evakuaci. V evakuačních výtazích 

spustit větrání šachet a běžné výtahy zajistit, aby nedošlo k jejich otevření do zamořené 

oblasti, a tím kontaminaci dalších osob. Následně se spustí havarijní odvětrávání, které odsaje 

nebezpečnou látku do prostoru, kde nemůže nikoho ohrozit. Posledním krokem je uzavření 

vjezdu do podzemních parkovišť a zabránění vstupu dalších osob do BSC. 

Třetí postup se týká aktivace složek IZS. Nejprve je nutné složky vyrozumět, a tím 

zajistit jejich okamžitou aktivaci. Dále je třeba odblokovat dveře pro zasahující jednotky HZS 

a klíčový trezor. Nezbytné je také předat informace o situaci veliteli zásahu. 
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Obrázek 5: Postup pro případ bombového útoku s nebezpečnou látkou v BSC 

 

Druhý navrhovaný vývojový diagram se zabývá vybudováním IÚ v BSC (Obrázek 6). 

Tento vývojový diagram bude blíže rozebrán v kapitole 8 Návrh metodiky hodnocení 

ochranných faktorů budov společenských center. 
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Obrázek 6: Postup pro budování IÚ v BSC 
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8 NÁVRH METODIKY HODNOCENÍ OCHRANNÝCH 

FAKTORŮ BUDOV SPOLEČENSKÝCH CENTER 

Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky, která by navrhovala, jak co nejlépe 

ochránit obyvatelstvo ukrytím před tepelnými, světelnými a tlakovými účinky a pronikavé 

radiaci zbraní hromadného ničení nebo účinky havárií jaderných elektráren, v budovách 

společenských center. Dnes se už nepočítá s využitím stálých úkrytů. Důvodem je zastaralé 

technické vybavení a s tím spojené vysoké finanční nároky na jejich údržbu. Dále z důvodu 

nerovnoměrného rozmístění stálých úkrytů a doby potřebné k jejich zpohotovení. Prostory 

podzemních parkovišť společenských center svým charakterem připomínají stálé úkryty, a 

proto jsou vhodné pro vybudování improvizovaného úkrytu. 

Při vytváření Metodiky, určování ochranného součinitele stavby a doby pobytu 

ukrývaných osob jsem vycházel z vojenského předpisu MNO CO-6-1 Příprava, projektování 

a výstavba protiradiačních úkrytů [5] a CO-6-2 Projektování a výstavba úkrytů CO 3., 4. a 5. 

třídy odolnosti [28], z norem týkajících se staveb civilní ochrany [30] [31] [32] a z Metodiky 

pro výběr a hodnocení úkrytu [34]. Pro stanovení koeficientu ochrany je také nezbytná 

hodnota plošné hustoty různých staviv, kterou jsem získal z Tabulek stavebních konstrukcí 

[35] a Zatížení stavebních konstrukcí [36]. 

8.1 Stavebně technické požadavky na budovy společenských center 

z hlediska bezpečnosti 

BSC musí splňovat, co se týče bezpečnosti, požadované stavebně technické 

požadavky. Tyto požadavky lze nalézt ve stavebním zákoně [37] a v zákoně o požární 

ochraně [38]. 

Při výstavbě nových BSC je nezbytné postupovat v souladu se stavebním zákonem. 

V každé etapě územního a stavebního řízení se k projektové dokumentaci stavebního záměru 

vyjadřují příslušné dotčené orgány. Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy souvisejí mj. 

s uplatňováním stanovisek, požadavků a postupů HZS krajů k ochraně obyvatelstva 

a civilního nouzového plánování v územním plánování, územním a stavebním řízení. [37] 
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Dotčeným orgánem v oblasti požární bezpečnosti je HZS. Už při kolaudaci musí BSC 

splňovat všechny požární bezpečnostní požadavky dané HZS. Všechny požadavky budou 

nadále kontrolovány HZS i během následného provozu. Právní úprava v oblasti požární 

ochrany je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Účelem tohoto zákona je 

vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry 

a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Zákon 

stanovuje povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož 

i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany. [38] 

BSC musí dále splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární 

prevenci). Vyhláška o požární prevenci upravuje množství, druhy a způsob vybavení prostor 

a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle 

zvláštních předpisů věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními 

zařízeními. [39] 

Obecné požadavky na výstavbu jsou stanoveny také vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. Stavebně technické požadavky se odvíjejí od šesti 

základních požadavků na vlastnosti staveb podle Směrnice Rady ES č. 89/106/EHS, 

a to mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné 

ochrany. Tyto požadavky jsou doplněny dalšími, které se odvíjejí od specifických podmínek 

České republiky. Technické požadavky stanovují také zvláštní nároky na vybrané druhy 

staveb, mj. i na obchodní domy. [40] [41] 

Technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby 

definuje vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. [42] 
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8.2 Doporučené požadavky na budování improvizovaných úkrytů 

v podzemních parkovištích budov společenských center 

Konstrukce a charakter budovy značně ovlivňuje bezpečnost stavby. Platí všeobecné 

pravidlo, že čím budou širší stěny BSC, tím lepší bude ochrana. Nejvhodnější jsou 

vícepatrové stavby, protože svou konstrukcí lépe chrání před účinky tlaků zbraní hromadného 

ničení. Nevýhodou je u BSC, že jsou zpravidla z velké části prosklené, a tím se snižuje 

ochrana. BSC s podzemními parkovišti poskytují vhodné prostory pro vybudování 

velkokapacitního IÚ. Je potřeba přihlédnout k zachovalosti stavby, hlavně kvalitě nosných 

konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu. [43] 

Při navrhování IÚ se prostory mohou rozdělit na hlavní a pomocné prostory, vchody 

a východy. [31] 

Jako hlavní prostory se navrhují místnosti pro ukrývané osoby a služební místnosti, 

(např. místnost první pomoci, místnost velínu, místnost pro bezpečnostní službu). Služební 

místnosti se zřizují v úkrytech s kapacitou nad 600 osob. Světlá výška místnosti, tedy výška 

od podlahy ke stropu, by měla být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky, 

tedy výšky od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem, 1,9 m. [31] 

Každá ukrývaná osoba potřebuje 1-3 m
2
 podlahové plochy v prostoru s nuceným 

větráním a 3-5 m
2
 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. V této souvislosti je 

potřeba zdůraznit, že ukrývané osoby rozdělujeme do 2 skupin [7]: 

 pasivně ukrývané osoby – neplní žádné úkoly, jen se ukrývají, 

 aktivně ukrývané osoby – plní předem stanovené úkoly. (např. velitel, obsluha 

filtroventilačního zařízení, bezpečnostní služba, zdravotníci). 

Pro těhotné a kojící ženy a děti do 7 let se zřizuje samostatná místnost. Přitom 

se předpokládá, že počet těchto osob bude 10 % z celkového počtu ukrývaných osob. [31] 

Pomocné prostory slouží k umístění provozních místností (strojovna 

filtroventilačního zařízení, dekontaminační prostor, sklad PHM, vnitřní komunikace a šachty), 

vnitřních komunikací, místností sociálního zařízení (záchody a umývárny), skladů a strojoven 

pro technická zařízení. [31] 
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Rozměry vchodů a jejich počet jsou závislé na kapacitě IÚ. Doporučují se minimálně 

2 vchody. Ideální je, když jsou vzdálené co nejvíce od sebe. Na 3 m šířky vchodu se počítá 

propustnost 900 osob. Vhodné je u jednoho vchodu vybudovat protiplynovou předsíň 

vybavenou materiálem pro dekontaminaci osob. Pokud se vchody nachází v obvodové stěně, 

je nezbytné vybudování tlakově plynotěsných dveří, které poskytnou ochranu proti účinkům 

radioaktivního zamoření a ozáření z radioaktivního spadu při napadení území České republiky 

jadernými zbraněmi. Ukrývaným osobám rovněž poskytují ochranu proti účinkům světelného 

a tepelného záření při jaderném výbuchu a částečnou ochranu proti některým otravným 

látkám a průmyslovým škodlivinám. Také poskytují ochranu před následky nehod jaderných 

zařízení. Při vybudování tlakově plynotěsných dveří budou IÚ v BSC poskytovat i částečnou 

ochranu proti ničivým účinkům tlakové vlny jaderného výbuchu. [31] 

Filtroventilační zařízení zabezpečuje dodávku upraveného vzduchu a odvod 

tepelných přebytků. Použitím filtroventilačního zařízení lze zajistit dlouhodobý pobyt většího 

počtu osob v uzavřeném úkrytu. Filtrací se nasávaný vzduch zbavuje radioaktivního prachu 

ze spadu. Rozvod a úprava vzduchu se zásadně neliší od běžného klimatizačního zařízení. 

Filtroventilační zařízení musí umožňovat provoz v režimu částečné filtroventilace a izolace. 

Přetlak v místnosti pro ukrývané osoby při provozu částečné filtroventilace se požaduje 

nejméně 30 Pa při uzavření všech otvorů IÚ. Tím by IÚ splňoval požadavky, které jsou 

stanoveny pro stále tlakově neodolné úkryty. [31] 

Pro nástup zamořených osob do IÚ při ochranném provozu se musí řešit možnost 

jejích dezaktivace. Doporučuje se zřizovat dekontaminační místnost pro muže a ženy zvlášť 

nebo s možností využití střídavého provozu. Prostor pro dekontaminaci se musí navrhnout 

s čistou a nečistou částí a s jednosměrným provozem tak, aby se osoby po provedené 

dekontaminaci nesetkaly s osobami kontaminovanými. [31] 
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8.3 Základní postup při výběru budov společenských center vhodných k 

vybudování improvizovaného úkrytu 

Při výběru prostorů pro budování IÚ se doporučuje dodržet následující zásady [33]: 

 minimální hodnota ochranného součinitele stavby IÚ KO = 200 [43], 

 doběhová vzdálenost k objektu cca 1 km, 

 vzdálenost od nebezpečných provozů a skladů cca 600 m [30], 

 tloušťka obvodových zdí IÚ umístěného v podzemním parkovišti minimálně 25 cm, 

 u speciálních vodotěsných betonů tloušťka obvodových zdí minimálně 20 cm, 

 obvodové zdi z železobetonu nejméně třídy B20 [30], 

 úroveň podlahy nad hladinou podzemní vody, 

 minimální zapuštění podlahy IÚ 1,7 m pod úrovní vnějšího terénu, 

 otvírání vchodových dveří směrem ven z úkrytu, 

 dostatečné těsnění dveřního křídla se zárubní a prahem, 

 na vchody používat dveře bez skleněných výplní, 

 minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty do nezavalitelného prostoru, 

 ve vnějších obvodových konstrukcích vlastního úkrytu minimální počet dveřních 

a okenních otvorů, 

 všechny otvory v obvodových konstrukcích opatřit tlakově plynotěsnými uzávěry. 

Následující tabulka (Tabulka 4) uvádí informace nezbytné pro určení ochranného 

součinitele stavby, kapacity úkrytu a maximální doby pobytu ukrývaných osob a další údaje, 

např. o vybavení IÚ nebo službách poskytovaných v BSC, které mohou být v případě potřeby 

součástí základního listu IÚ. 
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Tabulka 4: Základní údaje o prostoru IÚ 

Poloha IÚ v budově 

Úkryt samostatně stojící ANO/NE 

Úkryt s nadstavbou ANO/NE 

Vnější stěny úkrytu 

Zdivo, jeho tloušťka v metrech a objemová hmotnost v kg.m
-3

  

Délka vnějších obvodových stěn v m  

Vnitřní stěny úkrytu 

Omítka vnitřní, jeho tloušťka v metrech a objemová hmotnost v kg.m
-3

  

Délka místnosti v m  

Šířka místnosti v m  

Obvod místnosti  

Skutečná podlahová plocha místnosti v m
2
  

Světlá výška místnosti v m  

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 

Plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem v m
2
  

Průměrná výška parapetů oken nad úkrytem v m  

Vybavení IÚ 

Telefon ANO/NE 

Rozhlas ANO/NE 

Přívod vody ANO/NE 

Sociální zařízení ANO/NE 

Kanalizace ANO/NE 

Výtah ANO/NE 

Služby 

Bezbariérový přístup ANO/NE 

Myčka aut (dekontaminace) ANO/NE 

Lékárna ANO/NE 

Obchod s potravinami ANO/NE 

Obchod PIO ANO/NE 

Stanovení proměnných pro výpočet ochranného součinitele stavby 

K1   Součinitel vlivu vnějších stěn  

KST   Součinitel zeslabení záření vnějších stěn  

KP   Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí (IÚ s nadstavbou)  

KPR   Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí  

KZN   Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem  

KVCH   Součinitel pronikání záření vchody  

KM   Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách  

V   Součinitel vlivu objemu místnosti v m
3 

 

V1   Součinitel závislosti šířky a výšky úkrytu  

V2   Součinitel šířky budovy  

α   Součinitel alfa  

mCO2   Součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného osobou v m
3
.h

-1 
 

cCO2   Dovolené zvýšení obsahu CO2 v %  

Pro stanovení proměnných k výpočtu ochranného součinitele stavby se využijí 

rovnice, tabulky a grafy uvedené dále v Metodice a v příloze č. 1. 
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8.4 Hodnocení ochranných faktorů budov společenských center 

Zpravidla se IÚ umisťuji mimo dosah druhotných ničivých účinků jako je průlomová 

vlna povodně, havárie nebezpečných zařízení (výroba a sklady hořlavých nebo jedovatých 

látek, výbušnin apod.) V případě nutnosti musí IÚ chránit i před těmito účinky. [31] 

Při navrhování IÚ se musí brát v úvahu okolní stavební objekty současné i budoucí 

zástavby, které by svým případným zřícením mohly IÚ poškodit. [31] 

Jednotlivé BSC musí splňovat různé stavební, technické, provozní aj. požadavky dané 

právními předpisy a jinými normativními dokumenty. Liší se však v mnoha ohledech 

majících vliv na jejich bezpečnost. Ať už jde o konstrukční řešení, lokaci BSC, hrozící rizika, 

vybavení technickými prostředky a zařízeními nebo o vhodnost BSC k ukrytí. 

Pro určení, zda je BSC vhodná k vybudování IÚ, jsem sestavil checklist (Tabulka 5), 

na jehož základě vedení BSC stanoví úroveň ochrany daného objektu. Checklist jsem 

vypracoval s využitím technických norem, týkajících se staveb civilní ochrany. [30] [31] [32] 

Checklist poslouží k hodnocení ochranných faktorů jednotlivých BSC, které zvyšují celkovou 

bezpečnost těchto objektů. Na základě vyplnění níže uvedené tabulky lze zařadit jednotlivé 

BSC do tří kategorií, a to s vysokou, střední a nízkou úrovní ochrany. Vzdáleností (do 0,6 km) 

uvedenou u několika položek checklistu jsem blíže definoval termín „v blízkosti“. Kdyby tato 

vzdálenost nebyla přesněji vymezena, mohl by si každý, kdo by checklist vyplňoval, vyložit 

tento pojem jinak. Tím by došlo k nejasnostem a nepřesnostem. Hodnotu jsem stanovil podle 

normy ČSN 73 9001, která definuje vzdálenost vnějšího požáru v okolí stálého úkrytu 

do vzdálenosti 0,6 km. 

Pro jednotlivé položky checklistu se do příslušného řádku uvede hodnocení faktorů 

pro danou BSC ve formě odpovědi ANO/NE. V každé položce je u příslušné odpovědi 

uvedeno bodové hodnocení 0 a 1. Je to z důvodu, že jednotlivé faktory mohou mít na BSC 

pozitivní (1) nebo negativní vliv (0). Například pokud je budova vícepatrová, jde o pozitivní 

faktor z hlediska úrovně ochrany BSC, protože takovýto objekt nabízí možnost ochrany 

před nebezpečnou látkou těžší než vzduch, právě ve vyšších patrech budovy, proto u odpovědi 

ANO bodové hodnocení 1. Pokud se v blízkosti BSC nachází řeka, jde o negativní faktor, 

protože v její blízkosti může hrozit nebezpečí povodně, proto u odpovědi ANO bodové 

hodnocení 0. 
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Checklist je třeba chápat jako pouhý návrh, jak stanovit úroveň ochrany BSC. Jako 

optimální se jeví aplikovat checklist na větší počet BSC. Tím by se ověřila jeho využitelnost a 

mohl by být doplněn o další možná rizika. Pro zlepšení úrovně ochrany BSC je možné využít 

různá opatření, která mohou eliminovat hrozící rizika. Například vybudováním 

protipovodňových zábran se sníží riziko povodně. 

 

Tabulka 5: Checklist – stanovení úrovně ochrany BSC 

  ANO NE Poznámka 

Budova 

vícepatrová 1 0 

Možnost ochrany před 

nebezpečnou látkou těžší než 

vzduch.(ochrana před ZHN) 

podzemní parkoviště 1 0 Vybudování IÚ. 

okna 0 1 
Ochrana před účinky záření a 

tlakovou vlnou po výbuchu. 

Umístění centrum 1 0 Doběhová vzdálenost. 

Nebezpečné faktory 

řeka 0 1 Nebezpečí povodně. 

dálnice 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

rychlostní silnice 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

silnice I. třídy 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

silnice II. a III. třídy 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

komplikovaná křižovatka 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

železniční trať 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

vodní dílo 0 1 Nebezpečí povodně. 

jaderná elektrárna 0 1 Na území kraje. 

chemický podnik 0 1 Dle vnějších havarijních plánů. 

sklad nebezpečných látek 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

sklad výbušnin 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

zimní stadion 0 1 Dle vnějších havarijních plánů. 

čerpací stanice 0 1 V blízkosti (do 0,6 km). 

Požární ochrana 

EPS 1 0  

zařízení pro odvod kouře a 

tepla 
1 0  

více pater 0 1 Složité podmínky pro zásah. 

požárně oddělené 

segmenty 
1 0 Rozdělení na požární úseky. 

stanice HZS 1 0 V blízkosti (do 0,6 km). 

Koeficient ochrany větší než 50 1 0  

Služby aj. 

bezbariérový přístup 1 0  

defibrilátor 1 0  

lékárna 1 0  

obchod s PIO 1 0  

Σ získaných bodů     
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Systém hodnocení jsem nastavil následovně. Hodnocení checklistu jsem rozdělil na tři 

kategorie (Tabulka 6), na vysokou, střední a nízkou úroveň ochrany. Pak jsem expertním 

odhadem stanovil minimální počet bodů, při jejichž dosažení bude úroveň ochrany vysoká. 

Minimální počet bodů pro vysokou úroveň ochrany jsem určil na 21 z celkového počtu 

28 bodů. Následně jsem pro ostatní kategorie odstupňoval jednotlivé body a vymezil 

pro střední úroveň ochrany BSC rozmezí 14 – 20 bodů a pro nízkou úroveň ochrany BSC 

rozmezí 0 – 13 bodů. Rozmezí bodů jsem stanovil na základě procentuálního vyjádření 

dosažených bodů, přičemž nízkou úroveň ochrany jsem stanovil pro rozmezí 0 – 50 % 

z celkového počtu bodů, střední úroveň pro rozmezí 50 – 75 % a vysokou úroveň ochrany nad 

75 %. 

 

Tabulka 6: Hodnocení úrovně ochrany BSC 

Škála Úroveň ochrany 

28 – 21 Vysoká úroveň ochrany 

20 – 14 Střední úroveň ochrany 

13 – 0 Nízká úroveň ochrany 

8.5 Ochranný součinitel stavby (koeficient ochrany) 

Ochranný součinitel stavby KO udává, kolikrát je dávka radioaktivního záření uvnitř 

úkrytu menší, než je dávka radioaktivního záření ve výšce 1 m nad odkrytým terénem 

za předpokladu, že radioaktivní spad je rovnoměrně rozložen na horizontálních plochách. 

Na vertikálních plochách se s radioaktivním spadem nepočítá. [5] 

Rovnice pro výpočet koeficientu ochrany se odvíjí od typu úkrytu (viz Tabulka 4 

Poloha IÚ v budově). Metodika počítá s budováním IÚ v BSC především v prostorech zcela 

zapuštěných podzemních parkovišť. U budov částečně zapuštěných by musela být provedena 

další opatření (např. obsypání), což by vyžadovalo další finanční prostředky a čas. Proto 

Metodika uvádí rovnice pro IÚ samostatně stojící bez nadstavby a pro IÚ 

s nadstavbou [5] [34]. 
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Výpočet ochranného součinitele stavby pro úkryt s nadstavbou 

Podlaha IÚ musí být zapuštěna více než 1,7 m pod úrovní terénu.  

Není-li vyloučeno zamoření místnosti radioaktivním prachem nad úkrytem, provede se 

výpočet ochranného součinitele pro zcela zapuštěný úkryt s nadstavbou podle rovnice: 

        
              

                                
 

 

Rovnice 1 

kde: 

K1 součinitel vlivu vnějších stěn 

KST součinitel zeslabení záření vnější stěnou 

KP součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí 

V2 součinitel šířky budovy 

KZN součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem 

KM součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách 

 

Je-li vyloučeno zamoření místnosti radioaktivním prachem nad úkrytem, provede se 

výpočet ochranného součinitele pro zcela zapuštěný úkryt s nadstavbou podle rovnice: 

   
              

                                
 

Rovnice 2 

kde: 

K1 součinitel vlivu vnějších stěn 

KST součinitel zeslabení záření vnější stěnou 

KP součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí 

V2 součinitel šířky budovy 

KZN součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem 

KM součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách 
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Výpočet ochranného součinitele stavby pro úkryt samostatně stojící 

(bez nadstavby) 

IÚ je zcela zapuštěný pod úrovní terénu. Vrchní líc stropní konstrukce je v úrovni 

nebo pod úrovní rostlého nebo upraveného terénu. Výpočet ochranného součinitele 

zapuštěného úkrytu bez nadstavby se provede podle rovnice: 

   
        

           
 

Rovnice 3 

kde: 

KO ochranný součinitel pro zcela zapuštěný úkryt bez nadstavby 

KPR součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí 

KVCH součinitel pronikání záření vchody 

V1 součinitel závislosti šířky a výšky budovy 

8.6 Význam jednotlivých součinitelů a jejich výpočet 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1 

V místnosti úkrytu se uvažují pouze obvodové stěny, kterými prochází záření 

bezprostředně z vnějšího zamořeného prostoru. Pro určení součinitele K1 je nezbytné 

vypočítat délku vnějších stěn v % obvodu místnosti x. Výpočet se provede podle následující 

rovnice: 

  
 

 
     

Rovnice 4 

kde O je obvod místnosti v m a D je délka obvodových stěn měřená uvnitř místnosti v m. 

Po určení délky vnějších stěn v % obvodu místnosti x se součinitel K1 odečte 

z grafu č. 1 (Příloha č. 1). 

 

Součinitel zeslabení záření vnější stěnou KST 

Pro stanovení součinitele KST je potřeba určit plošnou hustotu ochranné konstrukce ρ. 

Hodnoty plošných hustot základních stavebních konstrukcí jsou součástí tabulky č. 1 

(Příloha č. 1) nebo lze hodnotu plošné hustoty získat výpočtem podle následující rovnice: 
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Rovnice 5 

kde H je hmotnost konstrukce v kg.m
-3

 a t je tloušťka konstrukce v m. Hmotnost staviv 

a objemové hmotnosti zemin jsou součástí tabulky č. 2 (Příloha č. 1). 

Po stanovení plošné hustoty konstrukce se součinitel KST určí z grafu č. 2 

(Příloha č. 1). 

 

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP 

Součinitel KP je závislý na plošné hustotě stropní konstrukce ρ IÚ. Plošnou hustotu lze 

získat obdobným způsobem jako u součinitele KST. Po stanovení plošné hustoty stropu 

se součinitel KP odečte z grafu č. 2 (Příloha č. 1). 

 

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KPR (bez nadstavby) 

Součinitel KPR je závislý na plošné hustotě stropní konstrukce ρ IÚ. Plošnou hustotu 

lze získat obdobným způsobem jako u součinitele KST. Po stanovení plošné hustoty stropu 

se součinitel KPR odečte z grafu č. 2 (Příloha č. 1). 

 

Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem KZN 

Součinitel vyjadřuje pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem. Hodnota 

součinitele KZN se určí v závislosti na umístění parapetu okenního otvoru ve výšce od úrovně 

podlahy podle následujících vztahů: 

 výška parapetu do 0,5 m 

           

Rovnice 6 

 výška parapetu nad 1 m 

           

Rovnice 7 
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Součinitel α se určí podle rovnice: 

  
  

  
 

Rovnice 8 

kde SO je plocha nevyplněných otvorů nad úkrytem v m
2
 a SP je plocha stropu nad úkrytem 

v m
2
. 

 

Součinitel pronikání záření vchody KVCH 

Součinitel KVCH se určí výpočtem. Hodnota součinitele KVCH se stanoví podle 

následující rovnice: 

          

Rovnice 9 

Součinitel KV charakterizuje dispoziční umístění vchodu a jeho ochranné vlastnosti. 

Hodnota součinitele KV se stanoví v závislosti na vzdálenosti vchodu od středu IÚ a na šířce 

vchodu z tabulky č. 3 (Příloha č. 1). Mezilehlé hodnoty neuvedené v tabulce se stanoví 

interpolací. Pro vertikální vchody (rozměr vchodu do 0,7 m x 0,7 m) zřízené ve stropní 

konstrukci a uzavřené poklopem lze použít průměrné hodnoty součinitele KV závislé 

na vzdálenosti osy vchodu od středu úkrytu: 

 vzdálenost osy vchodu od středu úkrytu do 1,5 m             

 vzdálenost osy vchodu od středu úkrytu od 1,5 m do 3 m             

 vzdálenost osy vchodu od středu úkrytu nad 6 m             

Hodnota součinitele P závisí na typu a charakteru vchodu: 

 vchod schodištěm přímo z povrchu země         

 vchod přímý, zalomený pod úhlem 90 stupňů          

 vchod přímý, dvakrát zalomený pod úhlem 90 stupňů        

 vchod vertikální s poklopem             

 vchod vertikální s chodbou             
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Jestliže je u vchodu vybudována stínící stěna nebo jsou osazeny dveře s plošnou 

hmotností více než 200 kg.m
-2

, vypočítá se hodnota součinitele KVCH podle vztahu: 

     
    

    
 

Rovnice 10 

Součinitel KSTE vyjadřuje zeslabení záření stínící stěnou nebo dveřmi a určí se, 

obdobně jako u součinitele KST v závislosti na plošné hustotě konstrukce, z grafu č. 3 

(Příloha č. 1). 

Pokud je vchodů více určí se součinitel KVCH jako součet hodnot pro jednotlivé 

vchody. 

 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách KM 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách ovlivňují stínící účinky 

sousedních staveb. Součinitel KM je závislý na šířce zamořeného úseku přiléhajícího k budově 

LM. Hodnota součinitele KM se určí v závislosti na šířce kontaminovaného úseku 

z tabulky č. 4 (Příloha č. 1). Hodnota součinitele pro jinou šířku zamořeného úseku se určí 

interpolací. Pokud je šířka zamořeného úseku různá počítá se s její průměrnou hodnotou. 

Pokud není šířka zamořeného úseku vymezena souvislou zástavbou, stanoví se 

součinitel KM podle následující rovnice: 

         

Rovnice 11 

Součinitel hustoty zástavby Kzt se určí podle rovnice: 

    
  

 
 

Rovnice 12 

kde PS je plocha zastavěná budovami v okruhu asi 300 m od improvizovaného úkrytu v m
2
 

a P je plocha kruhu o poloměru cca 300 m se středem v úkrytu v m
2
. 
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Pro určení hodnoty součinitele KM lze použít průměrné hodnoty tohoto součinitele 

závislé na umístění objektu s IÚ vzhledem k okolní zástavbě: 

 BSC umístěné na okrajích měst              

 BSC umístěné u hlavních silnic a ve čtvrtích s městskou zástavbou         

 

Součinitel závislosti šířky a výšky úkrytu V1 

Hodnota součinitele V1 se určí v závislosti na výšce a šířce místnosti IÚ z tabulky č. 5 

(Příloha č. 1). Hodnoty pro jiné údaje, které nejsou uvedeny v tabulce, se zjišťují interpolací. 

Hodnoty součinitele V1 jsou stanoveny pro místnosti s pravoúhlým půdorysem o 

poměru šířky a délky: 

     

     
 

 

 
    

 

 
 

 

Součinitel šířky budovy V2 

Součinitel V2 je závislý na šířce budovy a určí se na základě skutečné šířky budovy 

z tabulky č. 6 (Příloha č. 1). Hodnoty součinitele pro jiné šířky budovy se určí interpolací. 

8.7 Maximální doba pobytu osob v úkrytu 

Pro výpočet maximální doby pobytu ukrývaných osob v dokonale utěsněné místnosti 

(režimu izolace), kdy do úkrytu není přiváděn vzduch z venku, se použije následující rovnice: 

     
    

  

        
  

 

Rovnice 13 

kde: 

tmax
 doba pobytu ukrývaných osob v dokonale utěsněné místnosti v hodinách 

cCO2 součinitel dovoleného zvýšení obsahu CO2 v % 

V součinitel vlivu objemu místnosti v m
3
 

mCO2 součinitel vlivu množství CO2 vydýchaného osobou v m
3
.h

-1 

n součinitel vlivu počtu ukrývaných 
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Součinitel dovoleného zvýšení obsahu CO2 cCO2 

Součinitel cCO2 je udáván procentuálně a jeho hodnota je stanovena na maximálně 

2 %. 

 

Součinitel vlivu objemu místnosti V 

Součinitel V se určí jednoduchým výpočtem objemu místnosti v závislosti na jejím 

tvaru. Délka, šířka a výška obvodových stěn se měří uvnitř místnosti. 

 

Součinitel vlivu množství CO2 vydýchaného osobou mCO2 

Součinitel mCO2 vyjadřuje množství CO2 v m
3
 vydýchaného jednou osobou za jednu 

hodinu. Pohybuje se v rozmezí 0,02 – 0,025 m
3
.h

-1
. 

 Osoby aktivně ukrývané (osoby vykonávající nějakou činnost) 

    
              

 Osoby pasivně ukrývané                 
             

 

Součinitel vlivu počtu ukrývaných n 

Součinitel n je závislý na ploše místnosti. Kapacita dokonale utěsněné místnosti 

vybrané k ukrytí je dána součtem sedících a ležících osob. Součinitel n se určí ze vztahu: 

  
  

     

 

Rovnice 14 

kde SP je plocha podlahy IÚ a SPmin je nejmenší potřebná podlahová plocha na osobu 

(minimálně 3 m
2
). 
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9 OVĚŘENÍ METODIKY A JEJÍ POSOUZENÍ 

Pro ověření a posouzení metodiky jsem si vybral obchodní centrum Forum Nová 

Karolina. Důvodem výběru byla moje bakalářská práce, kde jsem měl posoudit metodiku 

pro hodnocení ochranného faktoru budov u základních škol. Danou metodiku jsem aplikoval 

na pěti základních školách, kde jsem navrhoval vybudování IÚ. Hlavním problémem byla 

kapacita IÚ. Ani jedna škola neměla dostačující kapacitu pro ochranu všech žáků. Z tohoto 

důvodu, bych doporučil vybudovat IÚ v podzemních parkovištích obchodního centra, kde 

kapacita ukrývaných osob bude mnohonásobně větší. 

9.1 Karolina 

Oblast Nové Karoliny má za sebou dlouhou historii. Už ve 14. století byl na území 

Nové Karoliny v provozu vodní mlýn. V roce 1837 se na území nacházel důl Karolina, který 

byl nejstarší ostravskou šachtou. Důl měl navíc kvalitní koksovatelné uhlí. Těžba pokračovala 

až do roku 1910. Potom došlo k útlumu a v roce 1933 byla těžba ukončena a následně byla 

zasypána těžební jáma. Součástí dolu byla také koksovna, elektrárna a Žofínská huť. V oblasti 

se dále nacházel od roku 1926 chemický závod, který vyráběl řadu chemikálií. Jeho výroba 

byla ukončena roku 1972. Stejného roku byl ukončen provoz Žofínské huti. V elektrárně byl 

ukončen provoz v roce 1974, ale do roku 1983 sloužila jako teplárna pro zásobování Ostravy. 

Koksovna ukončila provoz o dva roky později v roce 1985. Nakonec byl ukončen provoz 

uhelného prádla v roce 1986. Demolice celého průmyslového areálu Karolina byla dokončena 

v roce 1989. Pozůstatkem těžkého průmyslu (Obrázek 7) jsou dvě budovy. Dnes se jedná 

o kulturní památky. První 

budova je známa jako 

Dvojhalí, což bývala 

elektrocentrála. Druhá budova 

se nazývá Ústředna a bývala to 

zámečnická dílna. [44] [45] 

Obrázek 7: Průmyslová oblast Karolina 

Zdroj: Převzato z [45] 
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9.2 Nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina 

Centrum Forum Nová Karolina (dále jen „FNK“) se nachází v Ostravě 

v Moravskoslezském kraji a patří mezi nejmodernější nákupní a zábavní centra (Obrázek 

8). [46] 

 

Obrázek 8: Forum Nová Karolina 

Zdroj: Foto autor 

Obchodní centrum FNK se nachází na ulici Jantarová 4 (Obrázek 9), přibližně 500 m 

jihozápadně od historického centra města. Stavba se rozléhá na ploše 32 ha. FNK je 

ohraničeno na jihu řekou Ostravicí a silnicí II. třídy Frýdecká, na západě rychlostní silnicí 

R56 Místecká a železniční tratí, na severu ulicí 28. října a na východě stávajícím areálem 

výstaviště Černá louka. V blízkosti cca 300 m od objektu se nachází vlakové nádraží Ostrava 

– střed a Ústřední autobusové nádraží. [47] 

 

Obrázek 9: Situační mapa FNK 

Zdroj: Převzato z [48] 
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Pro účely ověření metodiky jsem navrhnul vybudování IÚ v podzemních parkovištích 

společenského centra FNK. Za tímto účelem je nezbytné uvést základní stavebně-technické 

parametry tohoto objektu. FNK má celkem tři komplexy podzemních parkovišť (Obrázek 10). 

Dva komplexy (dále jako objekt Nová karolina) se nachází přímo pod BSC a jeden komplex 

je umístěn pod Náměstím Biskupa Bruna (dále jako objekt Parking Centrální náměstí). 

 

Obrázek 10: Konečná podoba navrhovaného komplexu FNK 

Zdroj: Upraveno dle [47] 

9.3 Popis objektu Nová Karolina 

Objekt Nová Karolina představuje rozsáhlý sedmipodlažní komplex s obchodními 

a společenskými plochami a provozem multikina, doplněnými dvěma úrovněmi průjezdných 

podzemních parkovišť a nezbytným provozním a technickým zázemím. Objekt je rozvržen 

ve zhruba čtvercovém půdorysu se dvěma podzemními podlažími a pěti nadzemními 

podlažími a technickou nadstavbou, s celkovými rozměry cca 170 x 170 m. Z hlediska funkce 

a provozu lze členit na tyto celky [49]: 

 podzemní parkoviště v rámci 2. PP a 1. PP, 

 hypermarket s vlastním zázemím v rámci 2. PP a 1. PP, 

 obchodní galerie s nájemními jednotkami od 2. PP až po 3. NP, 

 multikino s celkem 8 kinosály v úrovních 3. NP až 5. NP, 

 administrativa ve 4. NP, 

 prostory určené pro sport a zábavu a rozšířené prodejní plochy ve 4. NP, 
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 technické a provozní zázemí zejména v podzemním podlaží, dále v 1.NP a v rámci 

střešních nadstaveb nad 3. a 5.NP. 

Ve středu komplexu je provedena pohledová 

dutá nadstavba tzv. „dómu“ až do výšky max. 

+40,985 m. Přístupnost nadzemní stavby centra je 

zajištěna z vnějšku v úrovni terénu celkem čtyřmi 

hlavními vstupy z okolních areálových komunikací. 

Podzemní parking a zásobovací dvůr je 

komunikačně napojen dvěma vjezdovými rampami. 

V nadzemních patrech se nachází ocelová lávka přes 

rychlostní silnici R56 a železniční trať, která ústí 

do 3. NP (Obrázek 11). [49] 

V objektu je zabudováno celkem 24 výtahů, z nichž čtyři jsou v evakuačním 

provedení. Komunikační spojení jednotlivých podzemních i nadzemních úrovní je řešeno 

pomocí otevřených schodišť a desíti eskalátorů. V koncepci celého areálu je dále vybudováno 

komunikační napojení podzemního parkoviště pod objektem v úrovni 2. PP průjezdem 

do parkoviště dalšího, Parkingu Centrální náměstí. [49] 

Konstrukční řešení Nová Karolína 

Hlavní nosný systém je železobetonový skelet v pravoúhlé sestavě, doplněný 

ztužujícími svislými železobetonovými jádry (schodišťové věže, výtahy, hlavní instalační 

šachty). Vzájemně jsou tyto části propojeny stropní konstrukcí. Konstrukčně je tento objekt 

řešen s použitím výhradně nehořlavých stavebních konstrukcí a prvků. Základová deska má 

pod suterénem tloušťku 0,5 m, ale na některých místech je zesílena až na hodnotu 1 m. Deska 

je provedena z vodotěsného betonu. Nad suterénem je navržena stropní deska tloušťky 0,2 m, 

v místech s rozpětím 8,1 x 8,1 m, zesílená hlavicemi velikosti 2,7 x 2,7 m tloušťky 0,41 m. 

Obvodové stěny tloušťky 0,3 m pod úrovní terénu jsou izolovány povlakovou izolací. 

Železobetonové vnitřní stěny jsou navrženy v tloušťce 0,25 m a 0,2 m. Sloupy jsou 

železobetonové, monolitické, čtvercového, obdélníkového nebo kruhového průřezu 

a vyztužené armokoši. Ocelové konstrukce jsou řešeny v rámci dómu, kinosálů, venkovní 

lávky a nosné konstrukce shedové prosklené střechy. Vnější opláštění budovy bylo provedeno 

v kombinaci plných a prosklených ploch. Plná fasáda je provedena z monolitických 

Obrázek 11: Ocelová lávka 

Zdroj: Foto autor 
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železobetonových stěn (v podzemní a částečně i v rámci 1. NP) a vyzdívek z keramických 

bloků tloušťky 0,25 m, opatřených minerální tepelnou izolací. Prosklené plochy jsou 

v pravidelném rastru z tabulí bezpečnostního dvojskla o rozměrech cca 2 x 6 m. Vnitřní 

opláštění stěn je v podstatě obdobné jako u vnějších povrchů. Střešní konstrukce je ve třech 

typových provedeních: prosklená shedová konstrukce, lehké zastřešení a dále pochozí terasy. 

[49] 

Průměrná hloubka zapuštění objektu pod úroveň terénu v 2. PP je -8,6 m. 1. PP je 

na úrovni -3,4 m. 1. NP je na kótě ±0 m. 2. NP ve výšce +6 m. 3. NP ve výšce +12 m, 

s vestavbou provozu multikina je výška 16,6 m. 4. NP dosahuje přibližně výšky 22 m a 5. NP 

dosahuje do výšky 41 m. [49] 

9.4 Popis objektu Parking Centrální náměstí 

Objekt se nachází jihovýchodně od BSC Forum Nová Karolina. Půdorysné rozměry 

jsou cca 105 x 104 m. Stavba se nachází v podzemí (Parking Centrální náměstí) a v nadzemní 

části má dva menší objekty. Jedná se o vstupy navazující na pěší trasy z Náměstí Biskupa 

Bruna a tyto vstupy jsou řešeny schodišťovými jádry s výtahy (Obrázek 12). Vjezd 

do Parkingu je v jihozápadním rohu a další rampou je propojen s parkingem v 2 PP 

pod BSC. [50] 

  

Obrázek 12: Vstupy do Parkingu Centrální náměstí 

Zdroj: Foto autor 
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Konstrukční řešení Parking Centrální náměstí 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet se sloupy 0,3 x 0,6 m, 

rozdělený do dvou dilatací. Sloupy jsou v rastru 8,3 x 7,5 m. Obvod suterénu je uzavřen 

železobetonovými monolitickými stěnami tloušťky min. 0,3 m. Železobetonová konstrukce 

příjezdových ramp je řešena jako uzavřený obdélníkový tubus. Stropní deska je tloušťky 

0,28 m se čtvercovými hlavicemi tloušťky 0,2 m. Vnitřní dělící příčky jsou zděné 

z keramických cihel tloušťky 0,15 m. [50] 

Průměrná hloubka zapuštění objektu pod úroveň terénu je -3,68 m. [50] 

9.5 Stanovení úrovně ochrany BSC Forum Nová Karolina 

V této podkapitole jsem aplikoval navržený checklist (viz 8.4 Hodnocení ochranných 

faktorů budov společenských center) na BSC FNK, abych stanovil úroveň ochrany této BSC 

(Tabulka 7). 

Tabulka 7: Stanovení úrovně ochrany 

  ANO NE Poznámka 

Budova 

vícepatrová 1  

Možnost ochrany před 

nebezpečnou látkou těžší než 

vzduch.(ochrana před ZHN) 

podzemní parkoviště 1  Vybudování IÚ. 

okna 0  
Ochrana před účinky záření a 

tlakovou vlnou po výbuchu. 

Umístění centrum 1  Doběhová vzdálenost. 

Nebezpečné faktory 

řeka  1 Protipovodňové zábrany. 

dálnice  1 V blízkosti (do 0,6 km). 

rychlostní silnice 0  V blízkosti (do 0,6 km). 

silnice I. třídy 0  V blízkosti (do 0,6 km). 

silnice II. a III. třídy 0  V blízkosti (do 0,6 km). 

komplikovaná křižovatka 0  V blízkosti (do 0,6 km). 

železniční trať 0  V blízkosti (do 0,6 km). 

vodní dílo 0  Nebezpečí povodně. 

jaderná elektrárna  1 Na území kraje. 

chemický podnik 0  Dle vnějších havarijních plánů. 

sklad nebezpečných látek  1 V blízkosti (do 0,6 km). 

sklad výbušnin  1 V blízkosti (do 0,6 km). 

zimní stadion  1 Dle vnějších havarijních plánů. 

čerpací stanice 0  V blízkosti (do 0,6 km). 
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Požární ochrana 

elektrická požární 

signalizace 
1   

zařízení pro odvod kouře a 

tepla 
1   

více pater 0  Složité podmínky pro zásah. 

požárně  oddělené 

segmenty 
1  Rozdělení na požární úseky. 

stanice HZS 1  V blízkosti (do 0,6 km). 

Koeficient ochrany větší než 200 1   

Služby aj. 

bezbariérový přístup 1   

defibrilátor 1   

lékárna 1   

obchod s PIO  0  

Σ získaných bodů 17 

 

Po vyhodnocení checklistu jsem zjistil, že BSC FNK poskytuje střední úroveň 

ochrany. Pro vybudování IÚ je tato BSC vhodná, ale je zapotřebí provést nějaké úpravy, 

pro zvýšení úrovně ochranných vlastností objektu. Tímto opatřením je například vybudování 

plynotěsných dveří, čímž by došlo k eliminaci vniknutí nebezpečné látky do objektu, která by 

mohla nastat při havárii v silniční nebo železniční dopravě nebo v chemickém závodě. 

Plynotěsné dveře by razantním způsobem zvýšily úroveň koeficientu ochrany. 

9.6 Úpravy nutné pro vybudování improvizovaného úkrytu v obchodním 

centru Forum Nová Karolina 

Důležitým opatřením pro vybudování IÚ v BSC FNK je opatřit vjezdy do podzemních 

parkovišť zhmotněnými plynotěsnými dveřmi (Obrázek 13, Obrázek 14). 

Obrázek 13: Vjezd do podzemního parkoviště v 2. PP 

Zdroj: Foto autor 

Obrázek 14: Vjezdy a výjezdy z BSC FNK 

Zdroj: Foto autor 
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Zhmotnění zvýší ochranu před radioaktivním zářením, které se šíří všemi směry. 

Záření gama má schopnost procházet i silnými vrstvami materiálu, proto je třeba dveře 

zhmotnit. Vhodnější jsou materiály s vyšším atomovým číslem a s vysokou hustotou, 

například 1 cm olova sníží intenzitu záření gama o 50 %. Je důležité zajistit stejnou nebo 

vyšší plošnou hmotnost dveří jako je u obvodového zdiva. [43] Plynotěsnost zajistí těsnost 

podzemních parkovišť FNK a tím se zabrání kontaminaci podzemních parkovišť nebezpečnou 

látkou z venkovního prostředí. Dané opatření se jeví jako nejvhodnější s ohledem na rychlé 

zpohotovení IÚ. 

Dále je třeba také zajistit zesílení 

vchodu/východu mezi parkingem 

a obchodním centrem, protože se jedná 

hlavně o prosklené stěny, které neposkytují 

dostatečnou ochranu ukrývaným osobám 

(Obrázek 15). 

Po vybudování zhmotněných 

plynotěsných dveří u vjezdů do podzemních 

garáží a zesílení vchodu/východu 

do obchodního centra FNK je možné stanovit 

koeficient ochrany dle vojenských předpisů 

Ministerstva národní obrany. 

9.7 Aplikace Metodiky na Fórum Nová Karolina 

Jak jsem již zmínil výše, pro vybudování IÚ v BSC FNK jsem vybral prostory 

podzemních parkovišť tohoto společenského centra. Prostory parkovišť jsem rozdělil na tři 

IÚ. První IÚ se nachází v druhém podzemním podlaží (Obrázek 16), druhý IÚ v prvním 

podzemním podlaží (Obrázek 17) a třetí IÚ je situován v prostorech Parkingu Centrální 

náměstí (Obrázek 18). Půdorysy jednotlivých IÚ jsou součástí přílohy (viz Příloha č. 2). 

Obrázek 15: Vchod z podzemního parkoviště do 

BSC FNK 

Zdroj: Foto autor 
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Obrázek 17: Prostor podzemního parkoviště v 1. PP (2. IÚ) 

Zdroj: Foto autor 

 

Obrázek 18: Prostor podzemního parkoviště Parking Centrální náměstí (3. IÚ) 

Zdroj: Foto autor 

  

Obrázek 16:Prostor podzemního parkoviště v 2. PP (1. IÚ) 

Zdroj: Foto autor 



59 

Základní údaje o prostorech navrhovaných IÚ uvádí následující tabulka (Tabulka 8). 

 

Tabulka 8: Základní údaje o IÚ 

Poloha IÚ v budově 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Úkryt samostatně stojící NE NE ANO 

Úkryt s nadstavbou ANO ANO NE 

Vnější stěny úkrytu 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Tloušťka zdiva v metrech 0,30 0,30 0,28 

Objemová hmotnost zdiva v kg.m
-3

 2 500 2 500 2 500 

Délka vnějších obvodových stěn v m 0 19,125 - 

Vnitřní stěny úkrytu 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Tloušťka vnitřní omítky v metrech 0,02 0,02 0,02 

Objemová hmotnost omítky v kg.m
-3

 1 700 1 700 1 700 

Délka místnosti v m 161,3 170,0 105,3 

Šířka místnosti v m 135,00 170,00 100,05 

Obvod místnosti 499,35 728,98 - 

Skutečná podlahová plocha místnosti v m
2
 14 481,7 19 049,4 10 635,7 

Světlá výška místnosti v m 3 3 3 

Okna a otvory v prostoru nad IÚ 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Plocha otvorů v obvodové stěně nad úkrytem v m
2
 2 688 3 528 - 

Průměrná výška parapetů oken nad úkrytem v m 0 0 - 

Vybavení IÚ 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Telefon ANO ANO ANO 

Rozhlas ANO ANO ANO 

Přívod vody ANO ANO ANO 

Sociální zařízení ANO NE NE 

Kanalizace ANO ANO ANO 

Výtah ANO ANO ANO 

Služby 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Bezbariérový přístup ANO ANO ANO 

Myčka aut (dekontaminace) NE ANO NE 

Lékárna ANO ANO ANO 

Obchod s potravinami ANO ANO ANO 

Obchod PIO NE NE NE 

Stanovení proměnných pro výpočet ochranného součinitele 

stavby 
1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

K1   Součinitel vlivu vnějších stěn 1 1 - 

KST   Součinitel zeslabení záření vnějších stěn 240 240 - 

KP   Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí (IÚ s 

nadstavbou) 
760 825 - 

KPR   Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí - - 8 000 

KZN   Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad 

úkrytem 
0,03 0,029 - 
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KVCH   Součinitel pronikání záření vchody - - 0,000 35 

KM   Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách 0,7 0,7 - 

V1   Součinitel závislosti šířky a výšky úkrytu - - 0,551 

V2   Součinitel šířky budovy 0,688 0,688 - 

α   Součinitel alfa 0,08 0,19 - 

V   Součinitel vlivu objemu místnosti v m
3 

43 445,1 57 148,2 31 907,1 

mCO2   Součinitel vlivu množství oxidu uhličitého vydýchaného 

osobou v m
3
.h

-1 0,02 0,02 0,02 

cCO2   Dovolené zvýšení obsahu CO2 v % 2 2 2 

 

Údaje uvedené v tabulce jsem využil pro výpočet koeficientů ochrany jednotlivých IÚ, 

doby pobytu osob v IÚ a maximální kapacity IÚ. 1. IÚ je zcela zapuštěný pod úrovní terénu 

a je vyloučeno zamoření místností nad úkrytem, protože se nad ním nachází další navrhovaný 

úkryt. Proto jsem pro 1. IÚ využil vzorec pro výpočet ochranného součinitele pro zapuštěný 

úkryt s nadstavbou, u kterého je vyloučeno zamoření místností nad ním. 2. IÚ je také zcela 

zapuštěný, ale není u něj vyloučeno zamoření místností nacházejících se nad ním. Proto jsem 

využil vzorec pro výpočet ochranného součinitele pro zapuštěný úkryt s nadstavbou, u kterého 

není vyloučeno zamoření místností nad ním. 3. IÚ je zcela zapuštěný a samostatně stojící. 

Proto jsem pro výpočet ochranného součinitele využil vzorec pro zapuštěný úkryt 

bez nadstavby. 

Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze (viz Příloha č. 3). 

Pro 1. IÚ jsem stanovil koeficient ochrany KO 3 295, pro 2. IÚ je KO 1 583 a pro 3. IÚ 

1 838. Doba pobytu je ve všech úkrytech při izolovaném provozu maximálně 9 hodin. 

Kapacita ukrývaných osob je pro 1. IÚ 4 827, pro 2. IÚ 6 349 a pro 3. IÚ 3 545. Celková 

kapacita všech navrhovaných IÚ je 14 721 osob. 
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10 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Pro vybudování IÚ v BSC FNK jsem vybral podzemní parkoviště, které jsou 

vzhledem k dispozičním parametrům ideální k ochraně obyvatel před nebezpečím 

z radioaktivního ozáření a před účinky nebezpečných látek lehčích než vzduch. 

Aby IÚ ve FNK poskytnul požadovanou ochranu obyvatelstvu je nutný opatřením 

vybudování zhmotněných plynotěsných dveří. Tímto opatřením se navíc může zabránit 

i vniknutí nebezpečné látky těžší než vzduch do podzemního parkoviště FNK. Tím by BSC 

poskytovala ochranu pro obyvatelstvo jak v době míru, tak při válečném stavu. 

Pro hodnocení ochranných vlastností BSC FNK jsem využil starých vojenských 

předpisů, kde se počítá koeficient ochrany, který nám udává, kolikrát je dávka radioaktivního 

záření v úkrytu menší než na volném prostranství. 

FNK má různě řešeny prostory podzemních parkovišť. První podzemní parkoviště 

se nachází v druhém podzemním podlaží, kde jsem navrhnul vybudování 1. IÚ. Druhé 

podzemní parkoviště je situováno v prvním podzemním podlaží nad prvním parkovištěm. Zde 

jsem navrhnul vybudování 2. IÚ. Třetí podzemní parkoviště se nachází v těsné blízkosti 

na jihovýchodní straně od BSC FNK pod Centrálním náměstím, kde jsem navrhnul 

vybudování 3. IÚ. Toto parkoviště je propojeno s prostory podzemního parkoviště v druhém 

podzemním podlaží, kde se nachází 1. IÚ. 

V následující tabulce (Tabulka 9) uvádím výsledné hodnoty, které jsem stanovil 

výpočtem. 

Tabulka 9: Výsledné hodnoty 

 1. IÚ 2. IÚ 3. IÚ 

Koeficient ochrany IÚ 3 295 1 583 1 838 

Doba pobytu v IÚ 9 hodin 9 hodin 9 hodin 

Kapacitu IÚ 4 827 6 349 3 545 

 

Po zhodnocení výsledných hodnot uvedených v tabulce jsem dospěl k závěru, že 

nejlepší ochranu poskytuje 1. IÚ v druhém podzemním podlaží, kde vyšel nejvyšší koeficient 

ochrany. Doba pobytu osob se pohybuje okolo devíti hodin. Největší kapacitu ukrývaných 

osob má 2. IÚ v prvním podzemním podlaží. 
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Pro srovnání uvádím hodnoty vypočtené v rámci mojí bakalářské práce, která se 

zabývala posouzením metodiky pro hodnocení ochranných faktorů budov u základních škol. 

Danou metodiku jsem aplikoval na pěti základních školách. V následující tabulce (Tabulka 

10) jsou uvedeny výsledné hodnoty koeficientu ochrany po úpravách, doby pobytu a kapacity 

úkrytu pro jednotlivé základní školy. 

Tabulka 10: Výsledné hodnoty pro základní školy 

 
Koeficient ochrany 

IÚ po úpravách 
Doba pobytu v IÚ Kapacitu IÚ 

1. ZŠ 1 069 6,2 h 10 osob 

2. ZŠ 

6 068 

8 h 53 osob 6 672 

7 426 

3. ZŠ 1 156 9,1 h 81 osob 

4. ZŠ 504 9 h 76 osob 

5. ZŠ 

1 041 
8,5 h 

123 osob 

764 

996 
8,6 h 

1 137 

834 8,4 h 

 

Po srovnání koeficientů ochrany u FNK a ZŠ, má FNK vyšší výsledné hodnoty než 

čtyři základní školy. Pátá škola dosahuje velmi vysokých hodnot, z důvodu tloušťky vnějších 

obvodových stěn, která se pohybuje okolo 80 cm. V čem však BSC FNK opravdu vyniká je 

kapacita ukrývaných osob, která je 14 721 osob. 



63 

11 ZÁVĚR 

Cílem mojí diplomové práce bylo posouzení možnosti a validace dat způsobů 

hodnocení ochranného faktoru budov společenských center metodickými předpisy civilní 

obrany. 

V úvodní kapitole jsou uvedeny základní pojmy, které souvisejí s ochranou 

obyvatelstva a ukrytím, pro lepší pochopení tématu. 

Druhá kapitola pojednává o problematice ukrytí obyvatelstva, jeho historickém vývoji 

v České republice a o právních předpisech a strategických a koncepčních materiálech, které 

danou oblast zastřešují. Součástí této kapitoly je také stručný přehled ochrany obyvatelstva 

ukrytím ve vybraných evropských zemích, kde se úroveň zabezpečení obyvatelstva úkryty 

výrazně liší. 

Ve třetí kapitole se věnuji možnostem ochrany obyvatel s využitím individuální nebo 

kolektivní ochrany. Individuální ochrana představuje prostředek ochrany jednotlivců a lze ji 

rozdělit na prostředky individuální ochrany a improvizované prostředky. Kolektivní ochrana 

poskytuje ochranu obyvatelstvu ukrytím v různých druzích úkrytů. V dnešní době se již stálé 

úkryty nestaví a jejich výstavba se neplánuje ani do budoucna, nejen na území České 

republiky. Proto jsou zde uvedeny jen úkryty dodatečně budované, improvizované úkryty 

a ochranné systémy podzemních dopravních staveb. 

Další kapitola uvádí popis možných zdrojů rizik budov společenských center, čímž 

jsem splnil jeden z dílčích cílů stanovených v úvodu diplomové práce. Při určení rizik jsem 

vycházel ze statistické ročenky HZS a Vojenské strategie. Po zhodnocení všech rizik jsem 

vytvořil tabulku, která obsahuje vybraná rizika, opatření využitelná pro eliminaci daného 

rizika a možné výhody, které poskytují budovy společenských center. Mezi vybraná rizika 

patří požár, povodeň, chemická havárie, jaderná havárie, blackout, teroristický útok, zbraně 

hromadného ničení. V této kapitole jsem navrhnul dvě opatření, která by zvýšila bezpečnost 

v budovách společenských center. Prvním navrhovaným opatřením je veřejné cvičení složek 

IZS se zapojením obyvatelstva a druhým je využití dvouúčelové videoprojekce pro varování 

a informování obyvatelstva. 
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Za účelem vytvoření Metodiky hodnocení ochranných faktorů budov společenských 

center jsem v šesté kapitole provedl rešerši metodických předpisů Civilní obrany 

a technických norem, které se zabývají problematikou ukrytí ve stálých úkrytech. 

Z metodických předpisů, dnes již neplatných, jde o vojenský předpis MNO CO-6-1 Příprava, 

projektování a výstavba protiradiačních úkrytů a CO-6-2 Projektování a výstavba úkrytů CO 

3., 4. a 5. třídy odolnosti. Technické normy, které řeší ukrytí ve stálých úkrytech, jsou ČSN 

73 9001 Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany, ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba 

staveb civilní ochrany a ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany. V současnosti 

jsou platné pouze normy ČSN 73 9010 a ČSN 73 9050. Tímto jsem splnil další z dílčích cílů, 

vytyčených v úvodu práce. 

V sedmé kapitole jsem teoreticky rozebral dva postupy v souvislosti s ochranou 

obyvatelstva. Pro tyto postupy jsem vytvořil vývojové diagramy. První se týká postupu 

při napadení budovy společenského centra teroristy, konkrétně při bombovém útoku 

s nebezpečnou látkou těžší než vzduch. Druhý vývojový diagram popisuje postup, jak vybrat 

vhodné prostory pro vybudování improvizovaného úkrytu v budově společenského centra. 

Teoretický rozbor postupů je také jedním z vytyčených dílčích cílů v úvodu a tímto byl 

splněn. 

Osmá kapitola se zabývá návrhem metodiky hodnocení ochranných faktorů budov 

společenských center. K tomu jsem využil provedenou rešerši. V současné době s ohledem na 

vývoj ve stavebnictví, kdy se pořád zdokonalují vlastnosti stavebních materiálů, bylo potřeba 

doplnit předpisy o nově využívané materiály. Dále bylo potřeba interpolovat některé hodnoty, 

aby mohly být předpisy aplikovány na BSC. Na základě metodiky je možné stanovit hodnotu 

koeficientu ochrany, maximální dobu pobytu osob v izolovaném úkrytu včetně jeho kapacity. 

Návrh upravené metody jsem aplikoval na podzemní parkoviště společenského centra Forum 

Nová Karolina, čemuž se věnuje kapitola následující. Pro hodnocení ochranných faktorů 

budov jsem v této kapitole navrhnul také checklist, který může posloužit k rychlému 

stanovení úrovně ochrany budov společenských center. Checklist jsem vypracoval s využitím 

technických norem, týkajících se staveb civilní ochrany. 

Jak jsem již řekl, devátá kapitola se zabývá ověřením navrhované metodiky na budově 

společenského centra Forum Nová Karolina a stanovením koeficientu ochrany. Úvodní 

podkapitoly se věnují historické a současné podobě objektu společenského centra Forum 
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Nová Karolina. Následně jsou popsány objekty jednotlivých podzemních parkovišť, na které 

jsem aplikoval navrhovanou metodiku. Aby byla podzemní parkoviště využitelná k ochraně 

osob před účinky nebezpečných látek a mohl pro ně být stanoven koeficient ochrany, je 

nezbytné opatřit vjezdy zhmotněnými plynotěsnými dveřmi a zesílit vchody/východy mezi 

parkingem a obchodním centrem. 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo posouzení možnosti a validace dat způsobů 

hodnocení ochranného faktoru budov metodickými předpisy Civilní obrany, který byl splněn 

v rámci osmé a deváté kapitoly. 

V poslední kapitole jsem zhodnotil dosažené výsledky a porovnal je s hodnotami 

u základních škol stanovenými v rámci mojí bakalářské práce. 

Testovací objekt, jsem zvolil po dohodě s provozovatelem centra. Forum Nová 

Karolina poskytuje ideální podmínky pro vybudování improvizovaného úkrytu v podzemním 

parkovišti. Umístění budovy umožňuje rychlou evakuaci centra města. Má hned dvě 

podzemní parkoviště pod sebou a jedno vedle objektu. Místnost velínu se nachází také 

v podzemním parkovišti. Takto řešené podzemní parkoviště jsou velmi výhodná. Za prvé 

z hlediska estetického, protože nedochází k zastavování velké plochy kolem budovy 

společenského centra a za druhé se tyto prostory mohou využít k ukrytí velkého počtu osob.  

Z výše uvedeného vyplývá, že vytyčených cílů v úvodu této práce bylo dosaženo. 
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Příloha č. 1: Grafy a tabulky pro stanovení součinitelů pro výpočet koeficientu ochrany 

  

Graf č. 1: Hodnoty součinitele vlivu vnějších stěn K1 
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Tabulka č. 1: Plošné hustoty základních stavebních konstrukcí 

Druh konstrukce 
Tloušťka 

[cm] 

Plošná hustota 

[kg.m
-2

] 

ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE 

45 1 125 

50 1 250 

60 1 500 

75 1 575 

90 2 250 

100 2 500 

ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL 

10 180 

15 270 

20 360 

30 540 

35 630 

40 720 

45 810 

51 920 

60 1 080 

64 1 150 

75 1 350 

80 1 440 

90 1 620 

95 1 710 

ZDIVO Z DĚROVANÝCH CIHEL 

38 530 

51 710 

64 900 

STRUSKOBETONOVÉ PANELY 50 820 
TVÁRNICE Z PÓROBETONU 35 350 

BETON PROSTÝ 

10 230 

20 460 

30 690 

40 920 

50 1 150 

60 1 380 

BETON ARMOVANÝ (ŽELEZOBETON) 

10 240 

20 480 

30 720 

40 960 

50 1 200 

60 1 440 
STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY 22 350 

STROPNÍ PANELY Z LEHČENÉHO BETONU S DUTINAMI 16 250 

TRÁMOVÝ DŘEVĚNÝ STROP S RÁKOSEM A OMÍTKOU 20 250 
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Tabulka č. 2: Hmotnost staviv a objemové hmotnosti zemin 

Druh Hmotnost [kg.m
-3

] 

KOVY 

ocel stavební uhlíková, nízkolegovaná 7 850 

ocel slitinová (vysokolegovaná), žáruvzdorná 8 000 

olovo 11 400 

DŘEVO 

měkké  500 

tvrdé 700 

DESKY 

dřevotřískové 750 

dřevovláknité nelisované (např. hobra) 300 

dřevovláknité lisované (např. solomit) 850 

dřevovláknité oboustranně hladké 1 000 

překližky dýhové obyčejné 800 

ZEMINY 

štěrk (suchý) 1 800 

štěrkopísek 2 000 

písčité hlíny 2 000 

hlíny, jíly 2 100 

CIHLY 

plné pálené 1 800 

vápenopískové plné 2 000 

tvárnice pórobetonové 600 

Porotherm 900 

křemelinové 850 

TVÁRNICE 

betonové 2 200 

skleněné 2 600 

struskobetonové 1 350 

IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

expandovaný polystyren 30 

extrudovaný polystyren 45 

Rockwool 120 

DLAŽDICE 

betonové 2 300 

keramické 2 300 

plastbetonové 2 200 

OMÍTKY 

cementová 2 100 

vápenná  1 700 

BETONY 

železobeton 2 500 

prostý vibrovaný 2 400 

keramzitbeton (dle druhu keramzitu a pevnosti 

betonu) 
1 100 – 1 950 

živičný beton 2 200 

MAZANINY 

betonové 2 300 

plastbetonové 2 200 

asfaltové 2 200 

SKLO 

organické 1 200 

ploché, tažené, lité 2 500 

s drátěnou vložkou 2 700 



4 

 

  

Graf č. 2: Hodnoty součinitelů zeslabení záření KST, KP a KPR 



5 

Tabulka č. 3: Hodnoty součinitele ochranných vlastností dle umístění vchodu KV 

Vzdálenost 

vchodu od 

středu IÚ 

[m] 

Součinitel KV při výšce vchodu Součinitel KV při výšce vchodu 

2 m 4 m 

Šířka vchodu [m] Šířka vchodu [m] 

1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 

1,5 0,1 0,17 0,22 0,26 0,28 0,2 0,22 0,3 0,32 0,34 

3 0,045 0,08 0,12 0,14 0,16 0,07 0,1 0,17 0,19 0,21 

6 0,015 0,03 0,045 0,054 0,06 0,018 0,05 0,065 0,081 0,09 

12 0,007 0,015 0,018 0,022 0,024 0,004 0,015 0,02 0,026 0,029 

24 0,004 0,005 0,007 0,0077 0,0084 0,001 0,004 0,015 0,018 0,021 

35 0,0023 0,0036 0,0048 0,0055 0,006 0,0006 0,003 0,008 0,011 0,013 

48 0,0016 0,0024 0,0033 0,0038 0,0041 0,0003 0,002 0,006 0,007 0,008 

 

Graf č. 3: Hodnoty součinitele zeslabení záření KSTE 
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Tabulka č. 4: Hodnoty součinitele snížení expoziční rychlosti záření v budovách KM 

Šířka zamořeného úseku LM 

[ m ] 
3 5 10 20 30 40 60 100 300 

Součinitel KM 0,34 0,43 0,56 0,69 0,75 0,79 0,81 0,91 0,98 

 

Tabulka č. 5: Součinitel závislosti šířky a výšky úkrytu V1 

Výška 

místnosti v 

[m] 

Součinitel V1 při šířce místnosti š 

[m] 

15 30 45 60 90 120 150 180 

3 0,23 0,363 0,426 0,471 0,534 0,579 0,614 0,643 

6 0,125 0,238 0,285 0,318 0,365 0,398 0,424 0,445 

 

Tabulka č. 6: Součinitel šířky budovy V2 

Šířka budovy š 

[m] 
15 30 45 60 90 120 150 180 

Součinitel V2 0,303 0,413 0,477 0,523 0,587 0,633 0,668 0,697 
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Příloha č. 2: Půdorysy navrhovaných IÚ 

Půdorys 1. IÚ 

 

Prostor 1. IÚ je znázorněn modrou a zelenou barvou. Červeně jsou vyznačeny místa, které je 

třeba zhmotnit a plynotěsně upravit. 
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Půdorys 2. IÚ 

 

Prostor 2. IÚ je znázorněn fialovou, oranžovou a žlutou barvou. Červeně jsou vyznačeny 

místa, které je třeba zhmotnit a plynotěsně upravit. Písmeno D označuje prostor vhodný pro 

dekontaminaci (automyčka). 
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Půdorys 3. IÚ 

 

Prostor 3. IÚ je znázorněn šedou barvou. Červeně jsou vyznačeny místa, které je třeba 

zhmotnit a plynotěsně upravit. 
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Příloha č. 3: Výpočty koeficientů ochrany pro navrhnuté IÚ 

1. IÚ 

 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn IÚ v procentech   
 

 
     

 

      
       

Hodnotu součinitele K1 nelze z Grafu č. 1: Hodnoty součinitele vlivu vnějších stěn 

přesně určit, proto jsem vybral nejbližší hodnotu,     . 

 

Součinitel zeslabení záření vnějších stěn KST: 

Plošná hustota vnější stěny         

       
 

Železobeton                         

Omítka vnitřní, malta vápenná 0,02 m                         

Plošná hustota celé vnější stěny                     

Hodnotě 780 kg.m
-2

 po odečtení z Grafu č. 2: Hodnoty součinitelů zeslabení záření 

KST, KP a KPR odpovídá součinitel KST hodnotě 240. 

 

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KP: 

Plošná hustota stropu 
        

       

Železobetonový strop                         

Betonová mazanina                          

Plošná hustota celého stropu                      

Hodnotě 661 kg.m
-2

 po odečtení z Grafu č. 2: Hodnoty součinitelů zeslabení záření 

KST, KP a KPR odpovídá součinitel KP hodnotě 760. 
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Součinitel šířky budovy V2: 

Šířka budovy 170 m 

Hodnotě 170 m odpovídá v Tabulce č. 6: Součinitel šířky budovy V2 součinitel V2 

hodnotě 0,688.  

 

Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem KZN: 

Plocha stropu úkrytu                

Plocha okenních otvorů             

Součinitel α   
  

  
 

     

        
      

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory pro výšku parapetu 0 m jsem stanovil 

dle rovnice                          . 

 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách KM: 

Pro určení hodnoty součinitele KM jsem použil průměrnou hodnotu tohoto součinitele s 

ohledem na okolní zástavbu. Pro budovy umístěné u hlavních silnic a ve čtvrtích s městskou 

zástavbou se počítá se součinitelem       . 

 

Ochranný součinitel stavby KO: 
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Kapacita ukrývaných osob n: 

Podlahová plocha úkrytu                

Nejmenší potřebná podlahová plocha na osobu      
      

Kapacita osob   
  

     

 
        

 
       

 

Maximální doba pobytu osob v úkrytu tmax: 

Součinitel dovoleného zvýšení obsahu 

CO2 
    

     

Součinitel vlivu objemu místnosti               

Součinitel vlivu množství CO2 

vydýchaného osobou 
    

             

Kapacita osob         

Maximální doba pobytu osob v úkrytu      
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2. IÚ 

 

Součinitel vlivu vnějších stěn K1: 

Délka vnějších obvodových stěn IÚ v procentech   
 

 
     

      

      
         

Hodnotu součinitele K1 nelze z Grafu č. 1: Hodnoty součinitele vlivu vnějších stěn 

přesně určit, proto jsem vybral nejbližší hodnotu,     . 

 

Součinitel zeslabení záření vnějších stěn KST: 

Plošná hustota vnější stěny         

       
 

Železobeton                         

Omítka vnitřní, malta vápenná 0,02 m                         

Plošná hustota celé vnější stěny                     

Hodnotě 780 kg.m
-2

 po odečtení z Grafu č. 2: Hodnoty součinitelů zeslabení záření 

KST, KP a KPR odpovídá součinitel KST hodnotě 240. 

Plošná hustota stropu 
           

       

Železobetonový strop                         

Betonová mazanina                          

Keramická dlažba                          

Plošná hustota celého stropu                         

Hodnotě 730 kg.m
-2

 po odečtení z Grafu č. 2: Hodnoty součinitelů zeslabení záření 

KST, KP a KPR odpovídá součinitel KP hodnotě 825. 

 

Součinitel šířky budovy V2: 

Šířka budovy 170 m 

Hodnotě 170 m odpovídá v Tabulce č. 6: Součinitel šířky budovy V2 součinitel V2 

hodnotě 0,688. 
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Součinitel pronikání záření ve stěnách místnosti nad úkrytem KZN: 

Plocha stropu úkrytu                

Plocha okenních otvorů             

Součinitel α   
  

  
 

     

        
      

Součinitel pronikání záření do místnosti otvory pro výšku parapetu 0 m jsem stanovil 

dle rovnice                           . 

 

Součinitel snížení expoziční rychlosti záření v budovách KM: 

Pro určení hodnoty součinitele KM jsem použil průměrnou hodnotu tohoto součinitele s 

ohledem na okolní zástavbu. Pro budovy umístěné u hlavních silnic a ve čtvrtích s městskou 

zástavbou se počítá se součinitelem       . 

 

Ochranný součinitel stavby KO: 

        
              

                                

 
              

                                         
       

 

Kapacita ukrývaných osob n: 

Podlahová plocha úkrytu                

Nejmenší potřebná podlahová plocha na osobu      
      

Kapacita osob   
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Maximální doba pobytu osob v úkrytu tmax: 

Součinitel dovoleného zvýšení obsahu 

CO2 
    

     

Součinitel vlivu objemu místnosti               

Součinitel vlivu množství CO2 

vydýchaného osobou 
    

             

Kapacita osob         

Maximální doba pobytu osob v úkrytu      
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3. IÚ 

 

Součinitel zeslabení záření stropní konstrukcí KPR (bez nadstavby): 

Plošná hustota stropu            

       
 

Železobeton                          

Násyp – štěrkopísek                          

Násyp – hlína                          

Plošná hustota celé stropní konstrukce                            

Hodnotě 1 500 kg.m
-2

 po odečtení z Grafu č. 2: Hodnoty součinitelů zeslabení záření 

KST, KP a KPR odpovídá součinitel KPR hodnotě 8 000. 

 

Součinitel pronikání záření vchody KVCH: 

Součinitel KVCH 

          
      

      
 

     
    

    
 

Hodnoty součinitelů KV 

           

           

           

Hodnoty součinitelů P 
          

       

Plošná hustota vysokolegované 

oceli 
                            

                             

Hodnoty součinitelů KSTE 

     
      

   

     
       

Výsledný součinitel KVCH 
     

          

 
 

          

 
 

          

    
          

Při stanovení hodnoty KV jsem počítal s dobudováním ocelových dveří tl. 17,5 cm u 

rampy a tl. 5 cm u vchodů do schodišť. Hodnotě plošné hustoty 400 kg.m
-2

 po odečtení 

z Grafu č. 3: Hodnoty součinitele zeslabení záření KSTE odpovídá součinitel KSTE hodnotě 5 a 

hodnotě 1 400 kg.m
-2

 odpovídá součinitel KSTE 1 000. 
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Součinitel P jsem stanovil v závislosti na typu a charakteru vchodu. Ve 3. IÚ se 

nachází tři vchody, dva vchody přímé, dvakrát zalomené pod úhlem 90 stupňů, čemuž 

odpovídá hodnota součinitele      , a jeden vchod přímý, zalomený pod úhlem 90 stupňů, 

čemuž odpovídá hodnota součinitele      . 

 

Součinitel závislosti šířky a výšky úkrytu V1: 

Šířka místnosti IÚ 100 m 

Výška místnosti IÚ 3 m 

Hodnotám 100 m šířky a 3 m výšky místnosti odpovídá dle Tabulky č. 5: Součinitel 

závislosti šířky a výšky úkrytu V1 součinitel hodnotě 0,551.  

 

Ochranný součinitel stavby KO: 

   
        

           
 

          

                    
       

 

Kapacita ukrývaných osob n: 

Podlahová plocha úkrytu                

Nejmenší potřebná podlahová plocha na osobu      
      

Kapacita osob   
  

     

 
        

 
       

Maximální doba pobytu osob v úkrytu tmax: 

Součinitel dovoleného zvýšení obsahu 

CO2 
    

     

Součinitel vlivu objemu místnosti               

Součinitel vlivu množství CO2 

vydýchaného osobou 
    

             

Kapacita osob         

Maximální doba pobytu osob v úkrytu      
    

  

        
  

 
           

              
     

 


